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1

INTRODUÇÃO

1.1

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

O presente documento constitui o Relatório Síntese do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao
projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira
da Foz.
Pretende-se com este projeto conferir uma maior capacidade do Porto da Figueira da Foz para
responder à tendência de aumento da dimensão dos navios que demandam o porto, designadamente
no segmento do transporte marítimo de curta distância.
O Projeto consiste no aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da
Figueira da Foz, para permitir a entrada e estacionamento de navios com 140 m de comprimento, 20 m
de boca e 8,0 m de calado.
A geometria do canal de navegação considera o não cruzamento de navios, à entrada e saída, com o
canal da barra dragado a -10,5 m(ZH); anteporto dragado a -9.50 m(ZH) e no canal interior partir-se-á
do valor de referência para estudo, de -8,0 m(ZH).
Para além das dragagens em rocha e material arenoso, com imersão dos dragados na deriva e
depósito ao largo, o projeto envolve também a execução da estrutura de avanço dos cais existentes,
com cota de plataforma a +5,0 m (ZH).
O Projeto desenvolve-se na união de freguesias de Buarcos e São Julião e na freguesia de São Pedro,
concelho da Figueira da Foz.

1.2

FASE DO PROJETO

O Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da
Foz encontra-se em fase de projeto de execução, o qual vem na sequência da realização de um estudo
de viabilidade realizado em 2016 e do desenvolvimento do estudo prévio em 2018.

1.3

PROPONENTE

O proponente do projeto é a APFF – Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A..
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1.4

ENTIDADE LICENCIADORA

De acordo com o n.º 1 do Art.º 10.º do Decreto-Lei n.º 210/2008, de 3 de novembro, na sua área de
jurisdição, só a APFF – Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A. pode conceder licenças para a
execução de obras diretamente relacionadas com a sua atividade e cobrar as taxas inerentes às
mesmas, sendo portanto também a entidade licenciadora do projeto.

1.5
1.5.1

RESPONSÁVEIS E PERÍODO DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS
Equipa Técnica Responsável

O Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da
Foz e respetivo Estudo de Impacte Ambiental foi desenvolvido pela EDGAR CARDOSO Lda., que
reuniu para o efeito a seguinte equipa técnica.
Nome

Qualificação Profissional

Função / Especialidade a Assegurar

Engenheira Química e
Bioquímica

Coordenação do Estudo de Impacte /
Qualidade dos Sedimentos e Análise de
Risco

Dr. David da Fonte

Biólogo

Ecossistemas Aquáticos

Dr.ª Susana Baptista

Bióloga

Ecossistemas Terrestres

Eng.ª Elisabete Raimundo

Engenheira Biofísica

Ordenamento do Território e
Condicionantes

Arq. Cruz de Carvalho

Arquiteto Paisagista

Paisagem e Uso do Solo

Dr.ª Cândida Simplício

Arqueólogo

Património Subaquático e Terrestre

Eng.ª Susana Costa

Engenheira Química

Recursos Hídricos e Qualidade da Água,
Hidrodinâmica e Regime Sedimentar

Eng.º Rui Ferreira

Engenheiro Mecânica

Ruído e Vibrações

Eng.ª Carla Queiroz

Engenheira Química

Qualidade do Ar e Alterações Climáticas

Eng.ª Margarida Collaço

Engenheira Química

Gestão de Resíduos e Gestão Ambiental

Geógrafo

Sistemas de Informação Geográfica,
Geologia, Cartografia

Eng.ª Helena Ferreira

Dr. Jorge Inácio

Tabela 1.1 – Equipa Técnica do EIA
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1.5.2

Período de Elaboração

Os estudos técnicos e ambientais do EIA desenvolveram-se entre dezembro de 2018 e maio de 2019.

1.6

ENQUADRAMENTO LEGAL

O Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de
Manobras do Porto da Figueira da Foz é desenvolvido nos termos da legislação em vigor sobre a
Avaliação de Impacte Ambiental, correspondente ao Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
que estabelece o regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e
privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica
interna a Diretiva n.º 2011/92/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 13 de dezembro de 2011.
O presente projeto encontra-se sujeito a procedimento de AIA, ao abrigo da alínea n) do n.º 10 do
Anexo II do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, nomeadamente por envolver uma
dragagem de aprofundamento do canal de navegação, com um volume de material dragado superior a
3

100 000 m .
A estrutura e o conteúdo do EIA foram definidos de acordo com a legislação em vigor nomeadamente, o
constante Anexo V do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
A elaboração do EIA, e face à tipologia de projeto, seguiu também ainda o documento orientador da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), “Normas Técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte
Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” de projetos não
abrangidos pelas Portarias n.º 398/2015 (pecuária) e n.º 399/2015 (atividades industriais ou similares a
industriais). Teve-se também ainda em conta o definido no anexo do documento “Conteúdo tipo de um
Estudo de Impacte Ambiental” do documento “Critérios para a fase de conformidade em AIA” da
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), bem como o Caderno de Encargos da APFF, S.A. para a
elaboração do presente projeto.
O Resumo Não Técnico (RNT) foi elaborado nos termos dos “Critérios de Boa Prática para a
Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos” publicado pelo ex-IPAMB (Instituto de Promoção
Ambiental), atual APA, considerando a revisão preconizada pela APAI – Associação Portuguesa de
Avaliação de Impactes em parceria com a APA, cuja versão final foi concluída em 2008.
Os diplomas que mais especificamente enquadram a avaliação dos fatores ambientais que compõem o
EIA são descritos e referidos na caracterização de referência e avaliação do respetivo fator ambiental.
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1.7

ANTECEDENTES DO EIA

O Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da
Foz foi objeto de um Estudo Preliminar de Avaliação de Impacte Ambiental no quadro dos estudos de
viabilidade técnica, económico-financeira e ambiental, promovidos pela APFF em 2016. Os
antecedentes do projeto e do EIA considerados relevantes são abordados de forma integrada no ponto
2.1 do presente documento (Antecedentes de Projeto).

1.8

METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO

Para a elaboração do EIA foi seguida a seguinte metodologia geral:
•

Desenvolvimento dos levantamentos e estudos de base com recolha de informação sobre a
situação atual do ambiente na área de intervenção:
o

Análise dos elementos de base fornecidos pelo Porto da Figueira da Foz, relativos à
fase de viabilidade, em articulação com o projetista, e análise da sua importância para
os diferentes fatores ambientais, nomeadamente plantas de projeto, quantitativos da
dragagem, locais de deposição, hidrodinâmica, caraterização de sedimentos,
prospeção geofísica, características e duração da fase de construção e a avaliação
preliminar de impactes ambientais realizada;

o

Reconhecimento geral prévio da zona para identificação da situação nos seus aspetos
de potencial maior sensibilidade;

o

Recolha direta de informação junto de entidades nacionais, regionais e locais;

o

Recolha de toda a informação secundária existente e seu tratamento orientado para a
zona em estudo.

•

Desenvolvimento da cartografia temática e das condicionantes existentes, em Sistema de
Informação Geográfica;

•

Trabalhos de campo de avaliação da situação de detalhe das áreas sensíveis com realização
de campanhas de amostragem direcionadas, à qualidade dos sedimentos, aos fatores
biológicos e ecológicos, e património subaquático;

•

Interpretação, análise, cruzamento e síntese dos dados e informações obtidos;
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•

Descrição do estado do ambiente na situação atual ao nível dos diferentes fatores ambientais
na área de influência direta do projeto e sua envolvente;

•

Previsão e avaliação dos impactes ambientais diretos, indiretos e cumulativos decorrentes da
implantação do projeto durante as fases de construção e exploração;

•

Proposta de medidas de mitigação para eliminação, minimização ou compensação dos efeitos
adversos e elaboração dos planos de monitorização;

•

Avaliação global de impactes, síntese e conclusões.

Foi dada particular importância aos fatores com potencial maior interferência pela natureza do projeto
(ecossistemas aquáticos, hidrodinâmica e património subaquático), bem como à análise dos
instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao projeto em causa e em vigor na área de estudo, e ainda
às servidões administrativas e restrições de utilidade pública existentes.
Atendendo às características do projeto e respetiva área de implantação, os fatores ambientais
suscetíveis de serem afetados pelas intervenções inerentes ao mesmo e a avaliar no presente estudo,
são os seguintes:
•

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade;

•

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar;

•

Recursos Hídricos, Qualidade da Água e dos Sedimentos;

•

Clima e Alterações Climáticas;

•

Qualidade do Ar;

•

Ambiente Sonoro;

•

Biodiversidade e Valores Ecológicos;

•

Paisagem;

•

Ordenamento do Território, Servidões e Restrições;

•

Socioeconomia e Saúde Humana;

•

Património Arqueológico.
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No quadro do presente estudo, foram consultadas várias entidades públicas e privadas com o objetivo
de obter informação em domínios específicos sob a sua tutela, e consideradas relevantes no contexto
do projeto em análise. Enumeram-se as seguintes entidades:
•

Águas da Figueira, S.A.;

•

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicação S.A.;

•

ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil;

•

APA / ARH Centro;

•

Capitania do Porto da Figueira da Foz – Autoridade Marítima Nacional;

•

CCDR Centro;

•

Câmara Municipal da Figueira da Foz;

•

Direção Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa – Ministério da Defesa Nacional;

•

DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia;

•

DGPC – Direção Geral do Património Cultural;

•

DGRM – Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos;

•

DRAP Centro – Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro;

•

DRC Centro – Direção Regional de Cultura do Centro;

•

EMFA – Estado Maior da Força Aérea – Ministério da Defesa Nacional;

•

ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas;

•

IP – Infraestruturas de Portugal.

No Anexo 1 apresenta-se a correspondência estabelecida com as diferentes entidades contactadas.
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1.9

ESTRUTURA DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi desenvolvido em conformidade com o disposto no regime de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), atualmente em vigor e nas orientações definidas nos
documentos de consulta, sendo composto por três documentos, correspondendo:
•

O Volume 1 ao Resumo Não Técnico que sintetiza e traduz, em linguagem não técnica o
conteúdo do EIA;

•

O Volume 2 ao Relatório Síntese, subdividido nos seguintes capítulos:
o

Capítulo 1 corresponde à Introdução, onde se identifica o projeto, as entidades
promotora e licenciadora, os responsáveis pela elaboração dos estudos e projeto, o
enquadramento legal, a identificação da equipa responsável pela elaboração do EIA e
a metodologia e estrutura do EIA.

o

Capítulo 2 corresponde ao Objetivos e Justificação do Projeto, onde se descrevem os
objetivos do projeto e se faz a respetiva justificação e se descrevem os antecedentes
do projeto.

o

Capítulo 3 corresponde à Descrição do Projeto onde se localiza e descreve o projeto e
se identificam os projetos complementares.

o

Capítulo 4 que caracteriza a Situação Atual do Ambiente nas suas várias componentes:
fatores físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores ecológicos, fatores humanos e
de ordenamento e a evolução da situação sem o projeto.

o

Capítulo 5 que corresponde à Identificação e Avaliação de Impactes, englobando a
avaliação de impactes do projeto em estudo por área temática, considerando as Fases
de Construção e de Exploração e a Alternativa Zero. Neste capítulo serão ainda
abordados os Impactes Cumulativos associados a eventuais projetos existentes ou
previstos, bem como projetos complementares ou subsidiários.

o

Capítulo 6 – onde se apresentam as Medidas de Gestão Ambiental da Obra incluindo o
cronograma de trabalhos, bem como o Plano de Monitorização a implementar nas
fases de construção e exploração.
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o

Capítulo 7 – onde se apresenta a Avaliação Global de Impactes do projeto.

o

Capítulo 8 – com as Lacunas Técnicas ou de Conhecimento verificadas no
desenvolvimento do EIA.

o

Capítulo 9 – Onde é efetuada uma síntese dos aspetos mais relevantes do EIA e as
principais conclusões do EIA.

•

O Volume 3 aos Anexos.
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2

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O aprofundamento da Barra e Canal de Acesso e alargamento da Bacia de Manobras, para receção de
navios de maior dimensão, que constitui o âmbito do presente projeto, pretende melhorar as condições
de acesso marítimo do Porto da Figueira da Foz, de modo a fazer face ao aumento da dimensão média
dos navios que operam no mercado e, assim, promover uma maior integração do porto nas cadeias
logísticas e o aumento da competitividade do tecido industrial da sua área de influência, o qual se
baseia muito no porto da Figueira da Foz para a receção e exportação de produtos e matérias-primas.
Como consequência da melhoria das condições de acessibilidade marítima, prevê-se um aumento das
cargas movimentadas e da eficiência das cadeias logísticas que utilizam este porto, com destaque para
a indústria do papel, através do fretamento de navios de maior porte e, por sua vez, de uma redução do
custo por tonelada transportada.
O projeto proposto consiste em concreto no aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de
manobras do Porto da Figueira da Foz, para permitir a entrada e estacionamento de navios de maior
dimensão, os quais já operam no mercado e se prevê venham a ser dominantes no futuro, como seja
com 140 m de comprimento, 20 m de boca e calado de 8,0 m.
A tipologia máxima dos navios que atualmente utilizam o Porto da Figueira da Foz está condicionada a
comprimentos até cerca de 120 m e calados carregados até 6,5 m (6,0 m no período de Inverno),
devido às cotas de serviço na Barra de -8,0 m(ZH), no Anteporto de -7,5 m(Z)H, no Canal Interior de 7,0 m(ZH) e na Bacia de Manobras do novo cais de -7,0 m(ZH), o que constitui uma situação limitativa
para a entrada dos navios que já atualmente operam no mercado.
Para além disso, e apesar do prolongamento do Molhe Norte em 400 m, que terá melhorado a
transposição de sedimentos para Sul, e das dragagens para manutenção da cota de serviço de -8,0 m
(ZH), a intensa dinâmica sedimentar continua a provocar assoreamentos persistentes na Barra, com
formação de uma restinga submersa a -5,0 m (ZH), que prejudica a segurança da navegação marítima.
O projeto proposto considera assim e para a adaptação e melhoria das condições de acesso marítimo
do Porto da Figueira da Foz e a receção de navios de maior dimensão, o não cruzamento de navios, à
entrada e saída, com o canal da barra dragado a -10,5 m(ZH); anteporto dragado a -9.50 m(ZH) e no
canal interior partir-se-á do valor de referência para estudo, de 8,0 m(ZH). O projeto envolve ainda a
execução da estrutura de avanço dos cais existentes, com cota de plataforma à +5,0 m (ZH) e respetivo
apetrechamento, e cota de serviço de -9,0 m (ZH).
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Por outro lado, pretende-se também com esta melhoria dar resposta ao crescente aumento da procura
e das cargas movimentadas, com uma infraestrutura que responda de forma mais eficaz a essa
procura.
De facto, importa destacar e, segundo a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que o
Porto da Figueira da Foz, que constitui um porto de média dimensão no território nacional, apresentou
em 2018 um aumento de 12,4 por cento das cargas movimentadas, em comparação com período
homólogo de 2017, quando a nível global os portos comerciais do continente apresentaram um
decréscimo das cargas movimentadas.
Atestando esta dinâmica, refira-se que o movimento no cais comercial do Porto da Figueira da Foz
atinge atualmente as 2.100.000 toneladas de carga, tendo estas cargas aumentado, no período 20052015, em média 8% ao ano, ou seja verificou-se mais que uma duplicação dos tráfegos na última
década.
Desta movimentação total referida as principais componentes de tráfego, em exportação, são pasta de
papel e papel acabado, madeira paletizada, cimento em sacos, pellets e outras biomassas, as argilas,
etc. (representando 55% do total); e em importação, bobinas de aço, carga contentorizada, vidro moído
para reciclagem, caulino, sal, gesso, feldspato, cereais, madeira de eucalipto, pasta de papel, etc. (45%
do total).
O Porto da Figueira da Foz apresenta-se e enquadra-se portanto, assim, numa região com grande
dinâmica económica, apresentando um elevado potencial de crescimento.
À existência de um grande volume de cargas, alia-se ainda uma Comunidade Portuária muito proactiva
e motivada, desejosa de obter para o porto e para a cidade novas metas de eficiência, de modo a tornar
o porto num motor mais eficaz de desenvolvimento regional e nacional.
A Câmara Municipal da Figueira da Foz tem sido também um parceiro importante da APFF, S.A.,
colaborando nos esforços estratégicos desenvolvidos ao longo dos últimos anos, com vista a melhorar
as condições do Porto da Figueira da Foz e a sua atratividade com o objetivo de captar novos tráfegos e
aumentar a carga movimentada pelo porto.
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2.1
2.1.1

ANTECEDENTES DO PROJETO
Fase de Viabilidade

É no contexto referido anteriormente que a APFF, com os apoios da Comunidade Portuária da Figueira
da Foz e da Câmara Municipal da Figueira da Foz, e demais parceiros locais/regionais, promoveu assim
a realização dos ”Estudos de Viabilidade Técnica, Económico-Financeira e Ambiental do
Aprofundamento da Barra, Canal de Navegação, Bacia de Manobras e Frentes de Cais do Porto
da Figueira da Foz”, os quais foram realizados em 2016 com atualização em 2018, e previamente ao
lançamento do concurso para a execução do projeto de execução da solução a implementar e que é
alvo de análise no presente EIA.
Os estudos de viabilidade técnica, económica e ambiental do aprofundamento da Barra, Canal de
Navegação e Bacia de Manobras compreenderam duas fases, sendo que na 1ª fase, de análise de
alternativas, realizou-se o estudo da oferta/procura portuária com projeção de tráfegos, baseado na
consulta aos principais carregadores, agentes de navegação e operadores portuários, avaliação das
perspetivas de aumento do tráfego e de alteração do perfil de navios, simulações matemáticas dos
regimes hidrodinâmico e sedimentar, estudo económico-financeiro e ambiental de alternativas da
acessibilidade marítima e das frentes de cais para o navio de projeto.
Dessa 1ª fase resultou uma proposta de solução, consistindo no aprofundamento geral do canal de
navegação e das frentes dos cais comercial e de graneis sólidos, para receção de um navio de projeto
de dimensão superior, a qual foi então detalhada, a nível de estudo prévio, numa 2ª fase designada
“Estudos da Solução Proposta”, composta por estudos de apuramento da viabilidade técnica,
económico-financeira e avaliação preliminar do impacte ambiental, cujo desenvolvimento permitiu agora
a constituição de um programa-base e subsequente elaboração do projeto de execução.
O estudo de viabilidade contemplou inicialmente (Fase I), na sua vertente técnica, a análise de um
conjunto de alternativas de intervenção que, em face dos objetivos múltiplos do projeto, se reduziram e
traduziram nos dois cenários seguintes:
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•

Cenário 0 – “Cenário de Referência” – Cenário de navegabilidade para o Navio Atual (120 m
de comprimento fora-a-fora e com 6.0/6.5 m de calado), com o canal da Barra/Anteporto
dragados a -8 m (ZH) e Canal Interior dragado a cotas próximas de -7,0/-7,5 m (ZH). Esta
situação satisfaz as condições de navegabilidade presentes para o navio de maior calado. A
largura de todo o canal é suficiente para entrada e saída dos navios atuais sem cruzamento,
com restrição ao nível de maré em 10% do tempo (+1,10 m (ZH)), bem como para ondulação a
partir de 2,0 m de altura significativa. Este cenário contempla ainda as medidas operacionais
implementadas até final 2015;

•

Cenário 1 – “Aprofundamento do acesso marítimo e das frentes de cais” – Cenário de
navegabilidade para o Navio de Projeto (comprimento fora-a-fora de 140 m e calado de
7.5/8.0 m) para a situação de entrada e saída de navios sem cruzamento, com o canal da
Barra/Anteporto dragado a -10,5 m (ZH) e o Canal Interior a -8,0 m (ZH), aprofundamento de
todas as frentes acostáveis para a cota -9.0 m (ZH), com restrição do nível de maré 50 % do
tempo, i.e., com cota igual ou superior ao nível médio +2.1 m (ZH), e restrição para ondas com
altura a partir de 2 m.

Da análise realizada (Fase I – Análise de Alternativas) considerou-se como mais favorável técnica,
económica e ambientalmente a solução correspondente ao Cenário 1 (Figura 2.1) sendo
posteriormente desenvolvida a proposta para a mesma (Fase II) e a sua avaliação ambiental através de
um Estudo Preliminar de Impacte Ambiental (EPIA).
Em termos ambientais, concluiu-se que não existem condicionantes de relevo para o projeto. Os
aspetos diferenciadores das alternativas relacionam-se com a fase de construção e as perturbações
sobre os usos locais que, sendo aspetos de impacte temporário, não se podem considerar como fatores
efetivos ou decisivos na escolha de uma alternativa.
Para além disso, são impactes não significativos ou só mais pontualmente significativos (caso do
eventual uso de explosivos para o quebramento da rocha) além de passíveis de minimização.
Assim e com vista à minimização dos volumes de dragagem, e consequentes quebramentos de rocha
calcária, estes últimos com custos avultados e maiores impactes, considerou-se na solução proposta
(Fase II) restrições de navegabilidade para o navio de projeto, as quais permitiram a adoção de cotas
de dragagem não tão profundas, designadamente na presença de ondulação mais ou menos relevante
na zona do Canal da Barra.
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Assim, para o navio de projeto, com calado carregado de 8,0 m, aplicou-se uma restrição de maré pelo
nível médio, isto é, +2,1 m (ZH), em toda a extensão do canal navegável, sendo que no Canal da Barra
poderá estar presente ondulação até 2/3 m de altura. A navegabilidade do Canal Interior pelo navio de
projeto, isto é com calado 8,0 m, também pressupõe a permanência de um nível mínimo igual ao nível
médio da maré.
Para a solução proposta, estimaram-se os volumes de sedimentos a dragar conforme a natureza do
material a remover (areia ou rocha calcária), repartidos por “dragagens de 1º estabelecimento” e
“dragagens de manutenção”. As “dragagens de 1º estabelecimento” correspondem às dragagens de
aprofundamento necessárias para se estabelecer a geometria de canal ampliado da solução proposta.
Por sua vez, as “dragagens de manutenção” constituem as dragagens periódicas a realizar de modo a
assegurar os fundos de serviço que o canal necessita para garantir o movimento do navio de projeto em
segurança.
As estimativas iniciais apontavam para uma dragagem total de 1º estabelecimento de aproximadamente
3

3

3

816 000 m , consistindo em cerca de 380 000 m de quebramento de rocha calcária (217 000 m na
zona da Barra, 112 000 m

3
3

no Anteporto e 51 000 m

3

no Canal Interior) e na remoção de

3

3

aproximadamente 416 000 m de areias (84 000 m na zona da Barra, 36 000 m no Anteporto e
3

316 000 m no Canal Interior).
Estes volumes foram posteriormente atualizados, na sequência da “Campanha de prospeção geofísica
e geológica-geotécnica e de caracterização físico-química de sedimentos do canal de navegação e
bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz (2017-2018)”. De acordo com o estudo “Atualização do
Valor de Investimento Inicial com Quebramento de Rocha e Dragagem de Areias”, de março de 2018,
que tem por base os dados da referida campanha, o volume estimado de quebramento de rocha totaliza
3

3

apenas 49 810 m , e o volume de dragagem de sedimentos 671 510 m , em toda a extensão do Canal,
o que ditou uma redução expressiva dos materiais rochosos.
Para a deposição do material dragado, as soluções de deposição foram diferenciadas consoante a
natureza dos materiais, designadamente “areias” vs “calcários”. No caso dos materiais arenosos, a sua
imersão poderá ocorrer nos locais já atualmente adotados, isto é na “caixa” de deposição situada a sul
do Molhe Sul, onde têm sido imersos os sedimentos das dragagens de manutenção contribuindo para
alimentar a corrente de deriva e assim o combate à erosão das áreas litorais a sul.
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Por sua vez, em relação à deposição do material rochoso do aprofundamento do canal, foram
consideradas duas alternativas de deposição. A primeira considerava a deposição da totalidade no mar
além da batimétrica dos -30 m(ZH) e antes da Linha Base Reta que marca o início do Mar Territorial, no
local identificado no Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM), na “Planta da Situação
Existente” como “zona de depósito de dragados”, que corresponde ao local anteriormente licenciado à
APFF (TUPEM n.º 001/2016 DGRM) para a deposição dos materiais das dragagens de manutenção
(que não Classe 1 e 2). A segunda alternativa correspondia a uma deposição repartida entre esse local
em alto mar e a área portuária a montante da Ponte Edgar Cardoso.
Os estudos da oferta/procura portuária concluíram que, pese embora se tenha verificado um
crescimento significativo do porto da Figueira da Foz na última década, constata-se no presente uma
tendência para a estabilização em resultado do patamar de oferta determinado pelos conhecidos
condicionalismos do canal de navegação. Com efeito, as estimativas de oferta portuária (na situação
atual aprox. 2 425 000 ton de carga e com o projeto cerca de 4 444 000 ton) e da procura verificada e
revelada do porto permitem concluir que, no presente, a procura portuária se situa muito próxima da
oferta atual, pelo que o porto deverá atingir a sua saturação cerca do ano 2020, caso a situação se
mantenha. Com a implementação imediata do projeto proposto, e o consequente aumento de
capacidade, as movimentações de carga poderão crescer até cerca de 2 900 000 ton em 2020 e, no
horizonte de 2030, até aprox. 3 475 000 ton.
Os estudos de viabilidade económico-financeiros concluíram que a implementação do projeto de
aprofundamento do porto da Figueira da Foz é financeiramente viável (ótica do promotor), desde que
obtenha financiamento a fundo perdido, e economicamente viável (ótica da comunidade/sociedade),
independentemente da origem dos fundos. Admitindo um conjunto de hipóteses e pressupostos (que se
afiguravam mais prováveis à data) foi desenvolvido um business plan, que concluiu pela
sustentabilidade do projeto.
A avaliação preliminar de impacte ambiental conclui, por sua vez, que os impactes negativos
associados à sua realização são no geral pouco significativos, temporários e reversíveis, e relacionados
com os efeitos das ações da obra sobre os usos existentes no local e sua envolvente direta, onde não
se identificam aspetos de particular sensibilidade ambiental.
No ponto seguinte aborda-se de forma mais detalhada a análise do EPIA e as suas conclusões.
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2.1.1.1

Estudo Preliminar de Impacte Ambiental

Na avaliação ambiental em fase de estudo de viabilidade foram considerados os seguintes descritores:
•

Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia;

•

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar;

•

Recursos Hídricos, Qualidade da Água e dos Sedimentos;

•

Clima e Qualidade do Ar;

•

Ruído e Vibrações;

•

Valores Ecológicos e Conservação da Natureza;

•

Paisagem;

•

Socioeconomia, Usos e Atividades do Estuário;

•

Ordenamento do Território, Servidões e Restrições;

•

Património.

O desenvolvimento metodológico adotado nos diferentes descritores incluiu a caracterização dos
valores ambientais presentes, a avaliação de impactes, a proposta de medidas de minimização
incluindo as necessárias para incorporação no projeto de execução e ainda os planos de monitorização
identificados como necessários.
Como área de estudo ou análise foi considerada a área de intervenção específica do projeto, a qual
incluiu a zona a dragar, bem como, os locais de deposição dos materiais dragados (sedimentos e rocha)
e sempre que necessário, e em função da especificidade do descritor, essa área de análise foi alargada,
de modo a realizar o devido enquadramento da zona e dos valores potencialmente interferidos.
Para apoio à caracterização elaborou-se ainda um conjunto de cartografia temática.
Da avaliação realizada, cujas conclusões se apresentam agora aqui, concluiu-se que o projeto de
aprofundamento do acesso marítimo do porto da Figueira da Foz se desenvolve em Área de Jurisdição
do Porto da Figueira da Foz, que é também Domínio Publico Marítimo e que pela sua localização no
estuário/foz do rio Mondego está classificada como Reserva Ecológica Nacional. A alternativa de
deposição do material rochoso dragado (Solução 2) que se propõe para montante da ponte Edgar
Cardoso, entre os cais do Terminal de Graneis Sólidos e do Terminal da Asfalcentro, integra-se na
mesma tipologia de condicionantes.
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A zona litoral para onde se propõe a deposição das areias da presente intervenção, bem como, a outra
alternativa para a deposição do material rochoso (Solução 1), fazem-se nos locais previstos no POEM
como áreas de depósito de dragados e já utilizados pela APFF para a imersão de materiais dragados,
constituindo assim locais já autorizados. A deposição das areias insere-se em área de Reserva
Ecológica Nacional, em local que lhe permite ter funções de alimentação das praias a sul.
Face a estas condicionantes legais o projeto é compatível com as orientações de gestão e proteção,
pelo que não tem assim qualquer condicionamento à sua execução.
Verificou-se também que o projeto está contemplado nos vários planos de ordenamento de âmbito
nacional, regional e municipal, estando identificado como investimento prioritário no território nacional,
integrando a lista das Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (IEVA) do Plano Estratégico dos
Transportes, onde se encontram priorizados os investimentos para consolidação e desenvolvimento da
rede nacional de infraestruturas de transporte.
Da sua execução podem ocorrer impactes relacionados com:
i)

as ações temporárias da fase de obra sobre os usos existentes no local do aprofundamento e
envolvente direta;

ii)

alterações introduzidas no meio pela nova configuração do canal e aspetos hidrodinâmicos
associados;

iii)

destino final dos materiais dragados.

Da execução ocorrem sobretudo impactes na fase de construção, os quais sendo negativos, são
contudo temporários e reversíveis, em geral pouco significativos ou pontualmente significativos, e
relacionados com os efeitos das ações temporárias da obra sobre os usos existentes no local e
envolvente direta.
Da identificação de usos / características do local de intervenção, verifica-se não existir qualquer
sensibilidade relacionada com eventuais habitats de interesse ecológico. Também a nível patrimonial e
face ao conhecimento bibliográfico e aos resultados das prospeções arqueológicas realizadas no âmbito
dos trabalhos das anteriores empreitadas se verifica a inexistência de sítios confirmados de interesse
arqueológico. As litologias a interferir (areias e calcários) não apresentam valor especial, do ponto de
vista geológico e da exploração de recursos minerais.
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Os aspetos de impacte direto previstos são assim as perturbações temporárias da fase de construção
sobre a ictiofauna, as comunidades de macroinvertebrados bentónicos presentes nos sedimentos e
sobre os usos navegacionais do porto e do estuário, que não são diferentes daqueles que ocorreram
com as empreitadas anteriores e que ocorrem com as dragagens de manutenção do porto e que por
isso são classificados de pouco significativos e reversíveis. No caso da navegação, o Edital da
Capitania do porto da Figueira da Foz regulamenta aliás já a execução das atividades de dragagem
face às restantes atividades, tendo em vista a sua realização em condições de segurança adequada e
não pondo também em causa a navegação comercial.
Como impactes diretos sobre os usos e com potencial significância identificaram-se ainda as potenciais
perturbações no ambiente sonoro e vibrações, as quais se associam ao funcionamento dos
equipamentos envolvidos nas operações de dragagem e às ações de dragagem em si, com previsão de
rebentamento de rocha, após a camada mais superficial de sedimentos.
Da avaliação realizada face aos dados atuais, verifica-se que a situação mais sensível em termos de
perturbação de ruído e vibrações se situa em frente ao Canal de Navegação Interior, onde se localizam
zonas habitadas. Dado que neste local vai haver maioritariamente extração de areias (72%) é de prever
que os impactes mais prolongados no tempo sejam originados pelos equipamentos de extração de
areias e com eventuais feitos ao nível do ruido. No caso da extração de rocha, apenas 13% do total vai
ser extraído no Canal de Navegação Interior, o que reduz o risco de impacte causado pela detonação
de rocha e a geração de vibrações para a zona urbana.
Esta situação não invalida que a vibração e ruído não venham a ser sentidos de forma mais
significativa, mas pontual, pela população.
De forma a garantir o bem-estar das populações recomendou-se, todavia, a adoção de um plano de
monitorização de ruído e vibrações durante o período de obras e junto dos recetores sensíveis. No caso
específico das vibrações deverá ser também efetuado um levantamento fotográfico sucinto em algumas
habitações que apresentem uma estrutura menos preparada para este tipo de perturbação.
Quanto a impactes permanentes que possam decorrer de alterações introduzidas no meio pela nova
configuração do canal e aspetos hidrodinâmicos associados, verificou-se dos estudos realizados neste
âmbito, que as alterações são inexistentes ou desprezáveis e apenas na salinidade, se verifica um
aumento ligeiro na estação n.º 6, localizada junto à marina, onde o estuário é já completamente
dominado por um ambiente de espécies de meios com elevada salinidade, onde essas alterações não
têm assim quaisquer repercussões sobre as espécies e o ambiente local.
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Na vertente de destino final dos materiais dragados estava prevista, inicialmente, a transposição de um
3

volume de sedimentos de cerca de 436 255 m para a deriva litoral, ou seja, uma quantidade
significativa de sedimentos a utilizar para benefício do sistema costeiro, o que constitui um impacte
positivo e significativo, dada a importância desta ação em termos geológicos e de prevenção da erosão
costeira.
Há ainda que referir que os sedimentos arenosos são transpostos para o local de imersão previsto e já
utilizado nas dragagens de manutenção, onde os materiais aí existentes são de natureza idêntica, em
termos litológicos e granulométricos, e que promoverão o fornecimento de materiais adequados para
mitigar os efeitos da erosão costeira. Este impacte é certo, prolongar-se-á para além da fase de
construção, e é reversível ou parcialmente reversível, já que se perspetiva que os fenómenos
associados à dinâmica costeira e, em particular, ao transporte sedimentar tenderão, a prazo, a criar
uma situação igual ou próxima da situação de referência.
Quanto à deposição do material rochoso nos locais alternativos previstos, o Local 1 corresponde a uma
zona marítima, de fundos arenosos, então licenciado à APFF (TUPEM n.º 001/2016 DGRM) para a
deposição dos materiais das dragagens de manutenção (que não Classe 1 e 2), sendo a área de
3

deposição envolvida da ordem de 50 ha em face dos então previstos 380 000 m de quebramento de
rocha calcária (caso se proceda à deposição de todo o material com um alteamento de 1 a 1,5 m,
criando pequenos riftes com potencial interesse para a ictiofauna). Constitui ainda um local previsto no
Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo precisamente para este fim (deposição de materiais
dragados).
Neste local poderá haver soterramento de algumas algas fotófilas e animais bentónicos, mas que não
se espera que seja significativo, sendo interessante a colocação destes elementos calcários em
alinhamentos paralelos criando pequenos riftes com 1 – 1,5 m de altura, com potencial interesse para a
ictiofauna. De facto, são inúmeras as vantagens deste tipo de estruturas em rocha, por serem
compatíveis com o ambiente marinho, serem um bom atrativo para os peixes e fornecerem uma boa
superfície para os organismos incrustantes, pelo que o seu impacte se pode considerar como positivo e
significativo em termos ecológicos e pouco significativo do ponto de vista dos impactes negativos sobre
o meio geológico.
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No que se refere ao Local 2, este está situado na continuidade de cais existentes, preenchendo o
terrapleno a criar com a deposição de material. Atendendo à área envolvida (da ordem de 10 ha), ao
fato de se tratar de uma zona afeta ao porto e aos objetivos associados à criação do terrapleno (reserva
para futura expansão portuária), o impacte local sobre o meio, sendo negativo, é classificado como
pouco significativo. Existe contudo ainda uma incerteza quanto à efetiva disponibilidade deste local para
a receção e deposição de materiais, dependendo a viabilidade desta solução do estudo geológicogeotécnico a efetuar no local, para a determinação das condições e volumes de armazenamento.
Para além desta situação, e associado à construção prevêem-se ainda impactes suplementares no
ruido, na paisagem e nos usos, uma vez que o material terá que ser descarregado para terra e a partir
daí executar-se o terrapleno, criando-se uma nova área de potencial impacte do projeto localizada a sul
da localidade de Salmanha, que possui alguns recetores a cerca de 100 m do local de deposição.
Dado também que a maioria do material rochoso a dragar se encontra no Anteporto e Barra, isto
significa que o transporte deste material irá implicar um aumento de passagens de embarcações e/ou
equipamentos de transporte desde a zona a jusante do Canal de Navegação até esta alternativa de
deposição. Consequentemente é de prever que a zona ribeirinha da cidade sofra um aumento de ruído
comparativamente com a Solução 1, que prevê a sua deposição no mar.
Concluiu-se assim da análise realizada que a Solução 1 para a deposição dos materiais rochosos
dragados é a que apresentava menores impactes negativos e a médio-longo prazo e poderá ainda
revelar-se com impactes positivos para os ecossistemas aquáticos.
Em termos globais, os aspetos de maior impacte negativo relacionavam-se com a fase de construção e
as perturbações temporárias sobre os usos locais e a envolvente urbana da margem norte. Estas
situações constituem contudo impactes, de um modo geral, não significativos ou pontualmente
significativos (caso do ruido e vibrações pelo uso de explosivos para o quebramento da rocha), com
semelhança às ações periódicas de manutenção e passíveis de minimização. São para além disso
impactes temporários e reversíveis.
Pode considerar-se assim que não existem condicionantes ambientais de relevo para o projeto,
constituindo aliás a sua realização um importante impacte positivo em termos socioeconómicos
regionais, definindo-se igualmente como investimento prioritário no território nacional, contribuindo para
a consolidação e desenvolvimento da rede nacional de infraestruturas de transporte.
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Para as atividades da fase de construção definiram-se medidas para a minimização dos impactes
negativos identificados e a monitorização dessas ações. Na fase de exploração propôs-se também a
continuidade da monitorização em relação aos aspetos da batimetria e sedimentação para avaliação da
evolução do projeto e da qualidade da água /ecossistemas aquáticos, nos termos do que define a
Diretiva Quadro da Água. Assim, os planos de monitorização que se preveem e a respetiva fase de
execução, são os seguintes:
a) Evolução Batimétrica e Sedimentar  Fases de Construção e de Exploração
b) Qualidade da Água Superficial e Ecossistemas Aquáticos Fases de Pré- Construção,
Construção e de Exploração
c) Comunidades Bentónicas no Local de Imersão das Areias  Fase de Exploração
d) Ruido e Vibrações  Fase de Construção
As principias lacunas de conhecimento à data de elaboração do EPIA decorreram da fase em que o
projeto foi desenvolvido e da inexistência de estudos aprofundados necessários que determinassem a
forma exata de execução do projeto nomeadamente da definição exata dos equipamentos a usar, do
plano de trabalho e duração da fase de construção e na sua sequencia da definição objetiva e
quantificada de alguns dos impactes, nomeadamente em termos de Ruido e Vibrações. Também ao
nível do Património, os levantamentos dos fundos a dragar por recurso à geofísica, constitui uma ação
necessária de acordo com a lei que regulamenta os trabalhos arqueológicos subaquáticos.

2.1.2

Atual fase de projeto de execução

Suportada por estes resultados e conclusões dos estudos de viabilidade, a APFF, secundada pela
Comunidade Portuária da Figueira da Foz e pela Câmara Municipal da Figueira da Foz, entende ser
vantajosa a promoção e realização dos investimentos portuários necessários à concretização do
projeto.
Na sequência do aprofundamento do canal de navegação e bacia de acostagem, foi analisada a
necessidade de intervenção e reforço dos cais. Considerando que o Terminal de Carga Geral e o
Terminal de Granéis Sólidos, terão fundos de serviço a cotas mais baixas que as atualmente existentes,
verificou-se que estas estruturas, e respetivas retenções, teriam necessariamente de ser reforçadas
para garantir a sua estabilidade estrutural e geotécnica para a nova configuração da bacia de
acostagem.
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Neste sentido foi apresentado em janeiro de 2019 o “Estudo Preliminar do Cais” que avaliou várias
alternativas para o reforço e consolidação das estruturas existentes de forma a permitir o
aprofundamento do Canal e bacia de manobras.
O estudo equacionou ainda a hipótese de correção do alinhamento dos cais, de forma a minimizar as
perturbações que a inflexão na zona central provoca na exploração portuária.
As soluções analisadas consistiram em:
•

Solução A – manutenção dos alinhamentos atuais, com alargamento da plataforma;

•

Solução B – correção parcial do alinhamento do cais, com alargamento da plataforma;

•

Solução C – correção total do alinhamento do cais, com alargamento da plataforma.

Após análise e ponderação por parte da APFF, S.A., foi aprovada a solução de manutenção dos
alinhamentos atuais, com alargamento da plataforma, para efeitos da elaboração do projeto em fase de
estudo prévio.
Em fevereiro de 2019 é apresentado o Estudo Prévio do Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de
Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz. O referido estudo considerou o
dimensionamento do canal de navegação, as dragagens, o prolongamento das estruturas acostáveis,
um pontão de estacionamento de rebocadores e a remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros.
O dimensionamento do canal de navegação e respetivas dragagens seguem o estabelecido no estudo
de viabilidade, designadamente as estimativas de materiais dragados corrigidas de acordo com os
resultados da campanha geofísica e geológica-geotécnica realizada em 2018.
No que se refere ao prolongamento das estruturas acostáveis foram consideradas duas soluções,
ambas constituídas por estrutura porticada de betão armado, porém de métodos construtivos distintos:
•

Solução A – Estrutura do Cais Acostável pré-fabricada;

•

Solução B – Estrutura do Cais Acostável construída in situ.

Para cada uma das soluções foi ainda analisada uma “variante” estrutural ao nível dos elementos
verticais de suporte (estacas), sendo estas constituídas por elementos de betão armado com camisa
metálica perdida (A1 e B1), ou estrutura metálica resistente com encabeçamento de betão (A2 e B2).
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No que se refere à zona para parqueamento para rebocadores que prestam auxílio às manobras dos
navios no Porto da Figueira da Foz, foram estudadas quatro soluções, distintas relativamente à
configuração e/ou aos sistemas estruturais propostos, nomeadamente:
•

2 configurações, Solução A e Solução B, para a estrutura do pontão com duques d’Alba e
passadiço flutuante;

•

2 configurações, Solução C e Solução D, para a estrutura do pontão em ponte-cais com
elementos de betão armado.

Na sequência da análise técnico-económica das diferentes soluções estudadas, foi aprovado o
desenvolvimento de projeto de execução para a Solução A1, no que se refere ao prolongamento do
cais, e Solução B, relativamente ao Pontão de Estacionamento de Rebocadores.
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3

DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1

LOCALIZAÇÃO

3.1.1

Enquadramento Geral e Administrativo

O projeto localiza-se na área de jurisdição do Porto da Figueira da Foz, abrangendo o troço final do
Estuário do rio Mondego para jusante da ponte Edgar Cardoso, bem como a zona litoral a oeste da
Barra, para onde se definem os locais para imersão dos materiais dragados.
Em termos administrativos insere-se na Região Centro, Sub-região do Baixo Mondego, concelho da
Figueira da Foz, e união de freguesia de Buarcos e São Julião e freguesia de São Pedro.
Na Figura 3.2 é apresentado o respetivo enquadramento geográfico e administrativo do projeto.
O Porto da Figueira da Foz é um porto vocacionado para o short sea shipping da costa atlântica
portuguesa. Este porto oferece excelentes acessos rodoviários nacionais (A8, A17, A14 e A1) e acessos
ferroviários à rede ferroviária nacional e de Espanha. Atualmente oferece soluções marítimas regulares
para Marrocos, França, Reino Unido, Holanda e Alemanha.
O Porto da Figueira da Foz, dada a sua localização central face a grandes portos nacionais, assume a
missão de facilitar o acesso competitivo de mercadorias aos mercados regionais, nacionais e
internacionais, promovendo o desenvolvimento económico da região centro do país, na medida em que
é preponderante na atração e fixação de novos investimentos empresariais, tanto em exportação como
em importação para indústria, como também no que se refere a transporte marítimo de curta distância.
O Cais Comercial é composto por dois troços, designadamente: o Terminal de Granéis Sólidos (TGS) a
montante; e o Terminal de Carga Geral (TCG) a jusante (Figura 3.1). Operam-se ainda contentores no
troço de montante do TGS. Atualmente os navios que demandam o Porto podem ter comprimento
máximo até 120 m e 6,5 m de calado. As cotas de serviço são variáveis entre terminais, entre 5,5 m (ZH) e -7,0 m (ZH), sendo limitadas a jusante por afloramentos de maciços de calcário compacto.
A acessibilidade marítima encontra-se ainda condicionada pelas cotas existentes na Barra e na bacia de
manobras.
O Porto dispõe de uma “Zona de Expansão”, a montante do TGS, que abarca os pilares da Ponte Edgar
Cardoso e se prolonga até ao feixe de triagem ferroviário da “Fontela”.
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Fonte: www.portofigueiradafoz.pt/

Figura 3.1 – Planta do Porto da Figueira da Foz
Marina de recreio (1); Cais de Carga Geral e um Cais de Granéis Sólidos (2); Terminal de Receção de
Produtos Betuminosos (3); Porto de Pesca Costeira (4); Estaleiros e a Companhia Portuguesa de Trabalhos
Portuários (CPTP) (5); Área de Expansão (6)

A acessibilidade marítima é constituída por: Barra, anteporto e canal de navegação.
A Barra é delimitada pelos molhes exteriores: Norte, com cerca de 1000 m de comprimento e que serve
de abrigo à agitação com rumos de NW, e exerce algum barramento à entrada de sedimentos
provenientes do caminhamento litoral NS, para o interior do canal; e Sul, com comprimento aproximado
de 900 m, promovendo o abrigo à agitação de SW.
O anteporto define-se como a zona compreendida entre os molhes exteriores e os molhes interiores, de
guiamento. Nesta zona estabelece-se a ligação com o canal de navegação, encontrando-se abrigada
dos climas de agitação mais violentos.
O Canal de navegação possui um comprimento total de 2200 m até à Ponte Edgar Cardoso. Neste
canal inclui-se a bacia de manobras e estacionamento dos TCG e TGS.
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3.1.2

Áreas Sensíveis na Área do Projeto

O projeto não incide de forma direta sobre nenhuma área sensível enquadrável no artigo 2.º do Decretolei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro.

3.1.3

Planos de Ordenamento do Território em Vigor na Área do Projeto

Na área do projeto estão em vigor os seguintes instrumentos de gestão territorial:
Âmbito Nacional
 Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM), aprovado pelo Despacho Interministerial
n.º 14 449/2012, de 8 de novembro;
 Programa para a Orla Costeira Ovar-Marinha Grande (POC-OMG), aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto;
 Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e
Lis (RH4), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de
setembro, retificada e republicada pela Declaração de Retificação n.º 22-B/2016 de 18
de novembro.

Âmbito Regional


Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro, determinado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março. Atualmente está em consulta a
respetiva Proposta de Plano.

Âmbito Local


Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) de Figueira da Foz, aprovado em Aviso n.º
10633/2017 de 15 de setembro, com 1ª alteração por adaptação em Aviso 1729/2018, de 7 de
fevereiro e 2ª alteração por adaptação em Aviso n.º 13434/2018, de 21 de setembro.
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A análise mais específica a estes planos é feita no descritor Ordenamento do Território, Servidões e
Restrições. Da sua análise conclui-se que estes não apresentam condicionamentos à execução do
projeto, estando o mesmo, aliás, devidamente enquadrado nas orientações dos diferentes planos e
identificado como projeto de Investimento Prioritário no Território Nacional.

3.1.4

Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública

A área do projeto está sujeita a várias condicionantes, as quais são analisadas, no descritor
Ordenamento do Território, Servidões e Restrições:
•

Recursos Ecológicos
o

•

Recursos Hídricos
o

•

Reserva Ecológica Nacional (REN);

Domínio Público Marítimo (DPM);

Infraestruturas
o

Porto da Figueira da Foz e Área de Jurisdição;

o

Rede de Abastecimento de Água;

o

Rede Elétrica;

o

Rede Radioelétrica.

Em todas as condicionantes existentes no território, o projeto constitui uma intervenção autorizada
compatível com as orientações de gestão e proteção.
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3.2

DESCRIÇÃO GERAL DE PROJETO

O projeto consiste no aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da
Figueira da Foz, para permitir a entrada e estacionamento de navios de maior dimensão, como seja
com 140 m de comprimento, 20 m de boca e calado de 8,0 m.
A geometria do canal de navegação considera o não cruzamento de navios, à entrada e saída, com o
canal da barra dragado a -10,5 m(ZH); anteporto dragado a -9.50 m(ZH) e no canal interior partir-se-á
do valor de referência para estudo, de -8,0 m(ZH).
Para além das dragagens em rocha e material arenoso, com imersão dos dragados na deriva e
depósito ao largo, o projeto envolve também a execução da estrutura de avanço dos cais existentes,
com cota de plataforma à +5,0 m (ZH) e respetivo apetrechamento, e cota de serviço de -9,0 m (ZH).

3.2.1

Dimensionamento do Canal de Navegação

O dimensionamento vertical e em planta do canal de navegação foi realizado utilizando a metodologia
PIANC (Associação Internacional de Navegação) no relatório n.º 121 “Approach Channels. A Guide for
Design” (Canais de Acesso: Um Guia de Projeto) (1997 e 2014), tendo ainda em consideração as
Recomendações de Puertos del Estado (Espanha) ROM 3.1-99 “Proyecto de la Configuración Marítima
de los Puertos; Canales de Acceso y Áreas de Flotación” (Projeto da Configuração Marítima dos Portos,
Canais de Acesso e Áreas de Flutuação).
A verificação da geometria em planta e alçado foi realizada tomando por base a informação disponível,
considerando os níveis de marés e ondulação no local, aplicando os critérios estabelecidos nas
recomendações internacionais referidas.
Foram consideradas as variáveis fundamentais: calado da embarcação; squat e resposta dinâmica da
embarcação frente às ondas e corrente; a batimetria local; o nível de maré; e a dragagem projetada. Foi
definida, em cada caso, uma margem de segurança a fim de evitar o encalhe ou contacto com o fundo,
considerando tanto o tipo e dimensões do navio, como o tipo de fundo e os riscos associados.
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3.2.1.1

Profundidade

Os valores da profundidade do canal obtidos utilizando os critérios da PIANC, bem como a cota da
dragagem arbitrada para cada um daqueles pontos de controlo, são apresentados na tabela seguinte:

Distância
à origem
(m)

Exposição

Velocidade
avanço do
navio (nós)

Altura
significativa
ondulação
(m)

Fator
squat
e
ondas

Tipo
fundo

Parcela
extra tipo
de fundo
(m)

Profundida
de (m)

Cota
fundo
(m ZH)

Cota a
dragar
(m ZH)

0

exposto

9

1

1,2

areia

0,5

10,4

-8,3

-10,5

850

exposto

9

1

1,2

areia

0,5

10,4

-8,3

-10,5

1000

exposto

9

0,9

1,2

rocha

1

10,9

-8,8

-9,5

1350

exposto

9

0,9

1,2

rocha

1

10,9

-8,8

-9,5

1520

exposto

9

0,5

1,2

rocha

1

10,9

-8,8

-9,5

1700

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

2280

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

2410

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

2575

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

2675

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

2775

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

2920

interior

9

0,5

1,1

areia

0,4

9,5

-7,4

-8

Tabela 3.1 – Verificação da Profundidade do Canal

3.2.1.2

Largura do Canal

A largura resultante da aplicação das diretivas da PIANC para cada secção de canal considerada, bem
como a largura proposta para essa secção, é apresentada na tabela seguinte:

Tabela 3.2 – Verificação da Largura do Canal
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3.2.2
3.2.2.1

Dragagens
Dragagens de 1º Estabelecimento

As dragagens de 1º estabelecimento correspondem às dragagens de aprofundamento necessárias para
se estabelecer a geometria de canal ampliado da solução em estudo.
As cotas de dragagem foram determinadas tendo em consideração o dimensionamento vertical do
canal de navegação, considerando uma folga de segurança no ponto mais profundo da embarcação
para as tolerâncias altimétricas da execução das dragagens, incertezas no fundo, assoreamentos, etc.
Tendo em consideração o perfil geotécnico ao longo do canal, as dragagens de 1º estabelecimento
incluirão a remoção de materiais de natureza arenosa e rochosa.

Figura 3.5 – Planta de Dragagem

Na Tabela 3.3 apresenta-se um resumo dos volumes de dragagem ao longo do canal de navegação
(barra, anteporto e canal interior). Na Tabela 3.4 apresentam-se as áreas a dragar (correspondência
com a Figura 3.5) repartidas pelas cotas de dragagem.
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Areia

Calcário
3

Barra

274 099 m

-

3

Anteporto

3

92 912 m

36 874 m

3

12 486 m

3

49 360 m

Canal Interior

414 951 m

TOTAL

781 962 m

3
3

Tabela 3.3 – Volumes de dragagem

Áreas a dragar

Elevação Mínima

Elevação Máxima

2

Área (m )

1

-11.5

-10.0

135762.59

2

-10.0

-9.5

10264.25

3

-9.5

-9.0

72378.13

4

-9.0

-8.0

20357.95

5

-8.0

-5.7

346810.00

6

-5.7

0.0

10435.55

Tabela 3.4 – Áreas a dragar

De referir por último que, embora não tenha sido detetada nenhuma anomalia nos levantamentos
realizados, dado o desconhecimento das condições nas quais a demolição da antiga ponte sobre o rio
Mondego foi realizada, e desconhecendo o histórico das cotas do canal à data da sua demolição,
considerou-se prudente a contabilização de um volume para a eventual necessidade de demolição de
parte dos pilares (estrutura de alvenaria de pedra) que poderão ainda existir no leito do rio.

3.2.2.2

Dragagens de Manutenção

As dragagens de manutenção constituem dragagens periódicas a realizar de modo a assegurar os
fundos de serviço que o canal necessita para garantir a navegabilidade do navio de projeto em
segurança.
Tendo presente os resultados das dragagens de manutenção atuais, bem como os resultados do
estudo de transporte sedimentar obtidos nas simulações numéricas realizadas no âmbito do Estudo de
Viabilidade, considera-se que o volume de dragagens periódicas de manutenção da Barra e Anteporto
3

será da ordem dos 330.000 m /ano, de modo a assegurar os fundos de serviço necessários para a
navegabilidade do navio de projeto em segurança.
3

Atualmente são dragados em média 232.000 m /ano, pelo que haverá um acréscimo das dragagens de
manutenção. É de referir que esse quantitativo anual acaba por ser importante em termos do combate à
erosão da orla costeira, pois os sedimentos dragados são colocados na deriva continental alimentando
as praias a sul.
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3.2.2.3

Locais de Deposição

Associadas às operações de dragagem e quebramento de rocha, estão as respetivas operações de
deposição dos materiais, que se realizarão em conformidade com a natureza dos sedimentos em causa
e nos termos da legislação aplicável.
Prevê-se que a descarga dos materiais de natureza arenosa, resultantes das operações de dragagem
(781 962 m3), seja realizada no mesmo destino final atualmente adotado pelo porto em dragagens de
manutenção (Figura 3.6), o qual está licenciado ao abrigo do Titulo de Utilização Privativa do Espaço
Marítimo (TUPEM) n.º 18/04/2017 DGRM, em vigor até 31 de dezembro de 2021. Assim sendo, o
material arenoso será descarregado na área de imersão situada a sul do Molhe Sul, na faixa ativa do
transporte litoral. Pretende-se com esta operação proceder à alimentação da deriva litoral com areias,
fazendo assim face à erosão costeira. Na sequência da DIA, será solicitada a alteração do TUPEM em
função das novas necessidades de imersão de sedimentos a dragar.

Figura 3.6 – Local para deposição de dragados de natureza arenosa (licenciado pelo TUPEM n.º
18/04/2017 DGRM, em vigor até 31 de dezembro de 2021)
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3

Para os materiais de natureza rochosa, resultantes do desmonte da camada calcária (49 360 m ) o
destino de deposição previsto será no mar, além da batimétrica dos -30 m(ZH), em área identificada no
POEM como de depósito de dragados, correspondente ao local já antes licenciado para o Porto da
Figueira da Foz ao abrigo do anterior TUPEM (n.º 001/2016/DGRM, cuja validade terminou em 31 de
dezembro de 2016). Para além do local acima identificado para a imersão dos materiais das dragagens
de manutenção de classe 1, o qual se mantém atualmente, este TUPEM incluía ainda um local para a
imersão dos dragados de classe 3 ou 2, incompatíveis com o local de imersão definido junto à costa
para classe 1, e que agora se propõe para a imersão dos materiais de natureza rochosa.
Para esse efeito a APFF solicitará previamente o respetivo licenciamento junto da DGRM, na sequência
da aprovação que o mesmo venha a ter em termos do presente EIA.

Figura 3.7 – Local para deposição de dragados de natureza rochosa (anteriormente licenciado pelo
TUPEM (n.º 001/2016/DGRM, cuja validade terminou em 31 de dezembro de 2016)
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Esta deposição será realizada a partir de batelão, segundo fileiras para que os amontoados de pedra
possam criar pequenas elevações com nichos que sejam atrativos para os peixes. A cota média de
deposição será uniforme de modo a não ter alteamentos substanciais do fundo que possam, em alguma
medida, conflituar com outros usos, nomeadamente navegação. Os blocos serão de reduzida dimensão
(cerca de 1 m de diâmetro) uma vez que para não serem utilizados explosivos no desmonte da rocha,
se fará um pré-quebramento da mesma.

3.2.3

Prolongamento das estruturas acostáveis

Na sequência do aprofundamento do canal de navegação e bacia de acostagem, foi analisada a
necessidade de intervenção e reforço das estruturas de acostagem (cais) que venham a ser afetadas.
Dada a necessidade de dotar as estruturas acostáveis, nomeadamente o Terminal de Carga Geral e o
Terminal de Granéis Sólidos, de fundos de serviço a cotas mais baixas que as atualmente existentes,
estas estruturas, e respetivas retenções, terão necessariamente de ser reforçadas para garantir a sua
estabilidade estrutural e geotécnica para a nova configuração da bacia de acostagem.
A nova estrutura de avanço do cais terá a plataforma à cota +5,0 m (ZH), à semelhança do cais
existente, e será constituída por uma estrutura composta por elementos pré-fabricados (vigas e lajes),
que permitem a execução de uma plataforma de cais sem necessidade de cimbres e cofragens,
reduzindo desta forma o prazo de execução e consequentemente os constrangimentos à exploração. O
tabuleiro irá apoiar num alinhamento de estacas de betão armado com 0,864 m de diâmetro, com
afastamento de 8,47 m e 6,00 m nos cais do Terminal de Carga Geral e Granéis Sólidos,
respetivamente.
A solução preconizada permite a execução das estacas e tabuleiro apenas com recurso a meios
terrestres, a partir da plataforma de cais existente, sendo apenas necessário algum apoio de meios
marítimos em situações pontuais.
O tabuleiro será constituído por um conjunto de vigas transversais e uma viga longitudinal, executadas
em duas fases, compostas por elementos de cofragem pré-fabricados em betão armado, sobre as quais
apoiam as pré-lajes colaborantes pré-fabricadas. A montagem das pré-lajes é executada após a
betonagem "in situ" dos moldes de betão das vigas. Os painéis de laje serão posteriormente
preenchidos por betonagem de 2ª fase para aumentar a capacidade de carga da laje e
simultaneamente garantir o monolitismo do conjunto.
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Figura 3.8 – Corte Tipo - Terminal de Carga Geral

Figura 3.9 – Corte Tipo - Terminal de Granéis Sólidos
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A adoção de elementos de betão pré-fabricado permite a fabricação em estaleiro de obra ou em fábrica,
sob controlo de qualidade muito apertado, dos elementos permitindo uma maior garantia de qualidade e
rapidez de construção. O posicionamento e montagem do conjunto desses elementos estruturais são
feitos com recurso a gruas-torre fixas ou por um guindaste móvel, movimentando esses elementos
diretamente a partir do veículo de transporte ou do estaleiro da frente de trabalho.
O tabuleiro é formado por uma laje com 0,40 m de espessura total, monoliticamente apoiada
exteriormente na viga longitudinal e interiormente na estrutura de cais existente. As juntas de dilatação
respeitam a métrica estrutural existente, sendo, no entanto, adotada uma solução que permite suprimir
algumas das atuais juntas de dilatação, conduzindo desta forma a tramos com comprimentos máximos
de 60 m. As juntas entre os troços serão materializadas de forma a “travar” as estruturas consecutivas,
evitando assim deslocamentos relativos verticais e horizontais entre troços consecutivos.
A métrica adotada para as estacas segue o afastamento dos elementos verticais existentes, sendo que
no Terminal de Carga Geral o afastamento será de 8.47 m, e no Terminal de Granéis sólidos, o
afastamento é de 6.0 m. Procurou-se desta forma obter uma estrutura de tabuleiro mais ligeira e
estacas de diâmetros relativamente reduzidos, tendo em consideração o seu nível de carga, e com um
adequado funcionamento geotécnico.
As estacas serão constituídas por uma solução de betão armado, dotadas de tubo metálico perdido com
864 mm de diâmetro e 10 mm de espessura. Este tubo perdido será posicionado e cravado ao longo
das camadas, garantindo um encastramento de 2.5 m no estrato calcário mais competente. Atingidas as
cotas de projeto, procede-se à limpeza do interior da estaca e, em seguida, realiza-se a operação de
montagem da gaiola de armadura e a betonagem “in situ”.
O aterro sob a plataforma do cais será protegido com recurso a enrocamentos pesados com o objetivo
de evitar a erosão e a fuga de materiais finos dos aterros.
Dado o desconhecimento detalhado da estrutura existente, em especial as estruturas do Terminal de
Carga Geral, bem como a necessidade de ter uma estrutura que suporte ações horizontais com uma
magnitude superior às atuais (amarração e acostagem), houve necessidade de proceder ao reforço
estrutural do cais existente. Foi assim adotada uma solução de pregagem da estrutura do cais existente
de forma a que o aumento de esforços horizontais resultantes das ações de amarração seja transmitido
ao terrapleno, sem alterar o estado de tensão da estrutura existente. Assim sendo, foram adotadas
pregagens φ 40 mm, dispostas em todos os alinhamentos estruturais, e com um comprimento total de
10,0 m cada. Consegue-se com esta solução a transmissão dos esforços de amarração ao aterro, sem
aumentar os esforços de flexão nas estacas e tubulões, garantindo desta forma a segurança estrutural
para as novas ações.
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Uma vez que os elementos verticais resistentes do cais do Terminal de Carga Geral se encontram
simplesmente apoiados no fundo rochoso, adotou-se, por segurança, uma solução de reforço através
da criação de uma viga de travamento ao nível das fundações de forma a minimizar potenciais efeitos
de movimentações verticais e horizontais do maciço de fundação.

3.2.4

Pontão de estacionamento de rebocadores

Foi prevista uma zona para parqueamento dos rebocadores que prestam auxílio às manobras dos
navios no porto da Figueira da Foz na zona assinalada a verde na Figura 3.10.

Figura 3.10 – Localização do pontão para estacionamento de rebocadores
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É considerada uma estrutura em pontão flutuante com pontos de acostagem em duque d’Alba monoestaca e plataformas flutuantes, desenvolvendo-se paralelamente em relação à margem e seguindo o
alinhamento do cais, como ilustrado na Figura 3.11. O acesso ao pontão flutuante é assegurado por um
passadiço metálico, independente da área do cais a ampliar, não causando qualquer transtorno à
normal exploração do terminal.

Figura 3.11 – Esquema do pontão para estacionamento de rebocadores

São considerados dois alinhamentos de estacas, sendo um alinhamento de estacas de guiamento
composto por tubos metálicos com 508 mm de diâmetro e 16 mm de espessura, e outro alinhamento de
estacas de acostagem será composto por tubos metálicos com 813 mm de diâmetro e 22 mm de
espessura; e de plataformas flutuantes tipo PFD e FARO+ da Lindley, em betão marítimo reforçado a
aço e alumínio marítimo, ou equivalente.
O alinhamento é constituído por 4 duques d’Alba, com afastamento de 15,0 m entre si, permitindo dessa
forma a acostagem dos rebocadores. Estes pontos de acostagem são equipados com defensas do tipo
ANP 400 (E 2.0), e foram dimensionados considerando um funcionamento de duque d’Alba flexível,
com uma ficha de encastramento de 9,0 m e um comprimento total de estaca de 21,0 m.
As plataformas flutuantes são estruturas leves e modulares, que acompanham o nível da maré, e que
se adequam aos requisitos do projeto.
O acesso ao pontão será garantido através de um passadiço metálico treliçado com 14,0 m de
comprimento e 1,50 m de largura, apoiando num dos extremos num maciço de betão na margem, e no
outro extremo na plataforma flutuante, acompanhando dessa forma o nível de maré.
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Figura 3.12 – Alçado do pontão

3.2.5

Remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros

Na sequência das reuniões havidas com os técnicos da APFF, de forma a melhorar as condições de
manobra dos navios junto da bacia de rotação, optou-se pela remoção dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros.
Pela aplicação direta dos critérios PIANC ao dimensionamento da bacia de manobras, a solução em
estudo não conduz à necessidade de demolição dos molhes, não sendo igualmente espectáveis
interferências significativas dos taludes de dragagem com os taludes dos molhes.
Contudo, os molhes encontram-se em avançado estado de ruína e parcialmente submersos em
situação de preia-mar. A sua remoção seria de difícil execução através de meios terrestres pelo que
será executada a partir do rio.
Dada a escassez de elementos desenhados ou escritos que descrevam e definam a geometria e
estrutura dos molhes, considerou-se que o coroamento do molhe de montante se encontra a
+3.0 m(ZH), e o de jusante a +4.0 m(ZH), tendo a fundação sido considerada à cota -5.0 m(ZH) (dado o
desconhecimento da estrutura existente). Foi ainda considerada uma inclinação de taludes de 1:2 (V:H)
de forma a considerar o estado de ruína que os molhes apresentam.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 42/431

Figura 3.13 – Localização dos molhes a remover

Para a sua remoção considera-se que este trabalho poderá ser realizado com o mesmo equipamento a
utilizar na remoção do material resultante do quebramento de rocha nas operações de dragagem de
estabelecimento. Os enrocamentos poderão ser removidos por via marítima, por meio de dragas
mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de garras. Tratando-se de materiais de origem rochosa,
considera-se como uma solução viável a deposição no mar além da batimétrica correspondente aos 30 m(ZH), no mesmo local de deposição do material rochoso dragado.
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3.3
3.3.1

FASEAMENTO CONSTRUTIVO E PRINCIPAIS AÇÕES DE OBRA
Enquadramento Geral

O aprofundamento do canal de navegação do porto da Figueira da Foz envolve, por um lado, a
dragagem de areias ao longo de toda a extensão do canal de navegação, designadamente canal da
barra, anteporto e canal interior e, por outro, o quebramento de calcários no canal de acesso e no troço
de jusante do cais existente.
Constitui este aliás o objeto principal das melhorias pretendidas, que se prendem fundamentalmente
com proporcionar condições para o acesso ao porto de navios com maiores dimensões. Associada a
estas operações estão as ações de deposição dos dragados, que se realizarão em locais diferentes
consoante a natureza desses materiais.
A empreitada desenvolver-se-á, com exceção das imersões no mar, na área de jurisdição do Porto da
Figueira da Foz, sendo desta forma garantido o acesso às frentes de obra sem quaisquer restrições,
quer por via terrestre, quer por via marítima. O acesso terrestre à zona portuária é efetuada pela portaria
principal do Porto da Figueira da Foz, a este da Ponte Edgar Cardoso, com ligação à A14. O acesso
marítimo é garantido pelo canal atual de navegação.
O processo construtivo do prolongamento das estruturas acostáveis será faseado, sendo dividido em
vários subtroços, de forma a minimizar ao máximo os constrangimentos à normal exploração do
terminal.
Geologicamente, sabe-se que os materiais a remover serão constituídos por sedimentos
essencialmente granulares de deposição recente e por material rochoso do complexo calcário da
Figueira da Foz. Para estes tipos de material será necessária a adoção de diferentes tipos de
equipamentos, nomeadamente dragas mecânicas e dragas hidráulicas.
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3.3.2

Dragagens e deposição de material dragado

Tendo em consideração os dados da prospeção geotécnica realizada, prevê-se
prevê se que o material arenoso
possa ser dragado com recurso a draga hidráulica do tipo Sucção,
Sucção, Arrasto e Porão (Trailer Suction
Hopper Dredge - TSHD) que permita a remoção e transporte dos sedimentos na forma líquida. Estas
são em geral constituídas por bombas centrífugas, acionadas por motores a diesel ou elétricos,
montadas sobre barcaças e que descarregam o material dragado através de tubos. A bomba produz
vácuo na entrada do tubo e a pressão força água e sedimento através da tubulação.

Figura 3.14 – Dragas hidráulicas de aspiração

Durante a progressão
ogressão do navio, a cabeça de sucção é arrastada, agitando o material no fundo. O
material que se solta, juntamente com água, é sugado pela bomba centrifuga. O material é sugado para
o porão até este estar completamente cheio. Quando o porão se encontra cheio
cheio de água e material, o
processo de dragagem pode continuar, uma vez que durante o carregamento a draga permite a saída
do excesso de água juntamente com alguns materiais muito finos, acumulando assim no porão a fração
mais grosseira do material a dragar.
draga
A descarga dos materiais é feita posteriormente no local de deposição, abrindo para isso as portas de
fundo da draga e deixando os materiais cair no fundo do local.
Os materiais de natureza rochosa (calcários) deverão ser dragados com recurso a dragas mecânicas.
Estas dragas removem sedimentos de fundo através da aplicação direta de uma força mecânica para
escavar o material, independente de sua densidade. Os principais tipos de dragas mecânicas são as de
retroescavação flutuantes (tais como as de caçamba
caçamba e as de garras) e as dragas de alcatruzes
(também conhecidas por "bucket ladder". Estas dragas dispõem de uma corrente sem fim com
caçambas que trazem o material de fundo até uma esteira montada em uma lança que eleva e projeta o
material dragado a uma certa distância, ou o despeja em outra embarcação).
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Os sedimentos escavados com a utilização de dragas mecânicas são posteriormente transportados, em
geral, em barcaças, dependendo do volume a ser transportado.

Figura 3.15 – Dragas mecânicas escavadoras e de caçamba

Os materiais de matriz rochosa mais cristalina e pouco alterados poderão ter que ser objeto de
quebramento prévio com recurso a explosivos, sendo os detritos resultantes dragados por meio de
dragas mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de garras. Os materiais de matriz rochosa mais
branda e mais fraturada deverão ser objeto de quebramento com recurso a “ripper” instalado na ponta
da lança da escavadora e posteriormente removidos ou dragados por meio de dragas mecânicas do
tipo escavadora ou de caçamba de garras.
De referir que na zona do cais onde existem afloramentos rochosos (troço mais a jusante), de forma a
formar a bacia de acostagem, o material deve ser quebrado com recurso a meios tão ligeiros quanto
possível de modo a reduzir as vibrações na estrutura que possam por em causa a sua integridade e a
segurança estrutural.
Considera-se então que a utilização de explosivos para o desmonte do maciço nesta zona deve ser
evitada ao máximo, podendo, no entanto, ser proposto um plano de desmonte mais ligeiro, com cargas
mais reduzidas, com recurso a um pré-corte através de furação com menor diâmetro e colocação de
explosivo ou argamassa expansiva, com eventual utilização de barreiras de dispersão de onda de
choque, que permitam a realização do trabalho sem vibrações excessivas na estrutura.
Esses calcários alterados ou desagregados poderão eventualmente ser removidos também por uma
draga equipada com cabeça de corte. As dragas de sucção cortadoras dispõem de um rotor aspirador,
equipado com lâminas que desagregam o material já consolidado para que este possa ser aspirado
para o interior do tubo de sucção que se insere no núcleo do rotor. O funcionamento é idêntico ao da
aspiradora, porém apresentam maior eficiência.
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Figura 3.16 – Cabeça de corte para draga de sucção

3.3.3

Prolongamento das estruturas acostáveis

Construtivamente, considerando que a dragagem será realizada antes do início dos trabalhos de
execução do tabuleiro, prevê-se
prevê se que a execução da estrutura do cais seja feita segundo o seguinte
esquema:
•

Pré-fabricação
fabricação em estaleiro das vigas e lajes do tabuleiro;

•

Cravação das estacas até às cotas definidas em projeto;

•

Instalação
lação de estrutura metálica secundária para travamento das estacas metálicas;

•

Colocação dos enrocamentos pesados que compõem a retenção marginal;

•

Limpeza do interior da estaca, montagem da gaiola de armadura e a betonagem “in situ”;

•

Demolição parcial do topo
topo da estrutura de cais existente, mantendo as armaduras para ligação
à nova estrutura;

•

Instalação das pré-vigas
vigas pré-fabricadas
pré fabricadas sobre as estacas, ligação à estrutura existente e
betonagem de 2ª fase;

•

Instalação das vigas pré-fabricadas
pré
longitudinais e betonagem
nagem de 3ª fase;

•

Instalação das pré-lajes
lajes pré-fabricadas;
pré

•

Betonagem de solidarização da laje;

•

Instalação das defensas, cabeços, escadas e infraestruturas de redes e serviços.
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3.3.4

Pontão de estacionamento dos rebocadores

Construtivamente, prevê-se que a execução da solução preconizada seja feita segundo o seguinte
esquema:
•

Cravação das estacas até às cotas definidas em projeto;

•

Instalação dos dispositivos de guiamento e travamento das plataformas flutuantes;

•

Instalação das plataformas flutuantes;

•

Instalação da ponte de acesso;

•

Instalação das defensas, cabeços e infraestruturas de redes e serviços.

3.3.5

Remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros

No que concerne à remoção e deposição do enrocamento dos molhes, considera-se que este trabalho
poderá ser realizado com o mesmo equipamento a utilizar na remoção do material resultante do
quebramento de rocha nas operações de dragagem de estabelecimento. Os enrocamentos poderão ser
removidos por via marítima, por meio de dragas mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de
garras. Tratando-se de materiais de origem rochosa, considera-se como uma solução viável a
deposição no mar além da batimétrica correspondente aos -30 m(ZH).

3.3.6

Instalação de Estaleiros / Parques de Material

Dadas as condições do funcionamento e operação do Terminal, não é possível dispor de espaço
suficiente, perto do cais de acostagem existente, para a instalação do estaleiro geral da obra. Assim
sendo, a localização do estaleiro principal foi definida pela APFF, bem como o modo de articulação do
estaleiro de frente. O estaleiro principal situa-se dentro da área portuária, junto à Ponte Edgar Cardoso,
na proximidade da portaria principal do Porto, conforme assinalado na Planta de Localização de
Estaleiro, apresentada no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos.
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O acesso ao estaleiro principal será assegurado pelas vias públicas existentes, com entrada para o
interior do porto pela portaria principal. A circulação interna será garantida pelas vias internas
pavimentadas, existentes no porto.
Prevê-se que o fornecimento de energia e água, seja assegurado através da ligação às infraestruturas
existentes no Porto. Quanto às águas residuais, o estaleiro disporá de sistema de pré-tratamento
compacto com ligação a fossa estanque, que será periodicamente descarregada para camião cisterna e
o efluente conduzido a destino final adequado.
Em termos gerais, o estaleiro contemplará as necessidades inerentes ao tipo de obra, nomeadamente:
•

Instalações sociais;

•

Instalações de produção;

•

Instalações de aprovisionamento;

•

Instalações de manutenção e reparação de máquinas;

•

Parques de abrigo.

Os módulos onde funcionarão os serviços técnicos, administrativos, médicos, sociais e laboratoriais
serão formados por corpos acoplados isotérmicos. Serão complementados com redes de
abastecimento de água, esgotos, instalações elétrica, telecomunicações e ar condicionado.
Os módulos oficinais serão constituídos por estruturas e revestimentos metálicos e adaptados à função
a que se destinam.

3.3.7

Faseamento construtivo

A fase de construção apresenta uma duração total de 15 meses (Figura 3.17).
Atendendo ao facto que a empreitada deverá decorrer de forma a minimizar ao máximo os
constrangimentos na normal exploração do terminal, o processo construtivo das estruturas acostáveis
será dividido em 8 fases independentes, que correspondem a 8 troços de cerca de 110 m, ao longo dos
Cais de Carga Geral e Granéis (Figura 3.18).
As operações de dragagem serão mais confinados no tempo, estimando-se que as mesmas decorram
num período de 3 meses e meio. A remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros e implantação do
Pontão de estacionamento de rebocadores apresenta igualmente um tempo de intervenção restrito, de
1 mês.
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M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M 10

M 11

M 12

M 13

M 14

M 15

1 - Instalação do estaleiro, mobilização de meios e
equipamentos.
2
- Trabalhos de dragagem de aprofundamento do canal
interior, anteporto e barra.
3 - Remoção dos molhes da doca dos Bacalhoeiros.
4 - Terminal de Carga Geral
a) 1ª fase
b) 2ª fase
c) 3ª fase
d) 4ª fase

5 - Terminal de Graneis Sólidos
a) 1ª fase
b) 2ª fase
c) 3ª fase
d) 4ª fase

6 - Pontão de estacionamento de rebocadores.
7 - Desmobilização do estaleiro e limpeza do local.

Figura 3.17 – Cronograma de trabalhos

Figura 3.18 – Etapas construtivas do prolongamento das estruturas acostáveis

Uma vez que durante a execução dos trabalhos a atividade de exploração dos terminais terá que
decorrer com normalidade e não pode ser afetada, o plano de trabalhos terá de ser ajustado em função
dos constrangimentos que, por esse motivo, venham a ocorrer no decurso da empreitada.
Construtivamente prevê-se que a empreitada decorra segundo o seguinte faseamento global:
•

Trabalhos de dragagem de aprofundamento do canal interior, anteporto e barra;

•

Remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros;

•

Pré-fabricação em estaleiro das vigas e lajes do tabuleiro;

•

Execução dos reforços estruturais das vigas existentes do TCG;

•

Execução das pregagens de reforço da estrutura do cais existente;

•

Execução das estacas do cais e pontão de estacionamento dos rebocadores até às cotas
definidas em projeto;

•

Instalação de estrutura metálica secundária para travamento das estacas metálicas;

•

Execução da viga de reforço da fundação do TCG;
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•

Colocação dos enrocamentos pesados que compõem a retenção marginal;

•

Limpeza do interior da estaca, montagem da gaiola de armadura e a betonagem “in situ”;

•

Demolição parcial do topo da estrutura de cais existente, mantendo as armaduras para ligação
à nova estrutura;

•

Instalação das vigas pré-fabricadas transversais sobre as estacas, ligação à estrutura existente
e betonagem de 1ª fase;

•

Instalação das vigas pré-fabricadas longitudinais e betonagem de 2ª fase;

•

Instalação das pré-lajes pré-fabricadas e betonagem de 3ª fase para solidarização da nova
estrutura e a existente;

•

Instalação dos equipamentos flutuantes e passadiço de acesso do pontão de estacionamento
dos rebocadores;

•

Instalação das defensas, cabeços, escadas e infraestruturas de redes e serviços.

De referir por último que os processos de construção serão ajustados, desenvolvidos e detalhados pelo
empreiteiro, sendo o faseamento proposto meramente indicativo.
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3.4

FASE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

As estruturas são concebidas para um período de vida útil que garanta que a sua deterioração natural e
progressiva não reduza o seu desempenho ao longo deste período. Assim sendo, em relação à
empreitada dos cais, prevê-se que as principais intervenções durante esse período sejam reduzidas e
essencialmente ao nível de elementos secundários.
Durante a fase de exploração e operação da estrutura portuária, recomenda-se contudo a necessidade
de realização de inspeções à estrutura com uma periodicidade não superior a 5 anos, podendo esta
inspeção ser realizada recorrendo a embarcações ligeiras.
Por sua vez, em relação ao aprofundamento do canal de navegação, dada a tendência natural do
sistema natural para o assoreamento, que assume maior relevância na zona da Barra/Anteporto, na
fase de operação serão necessárias dragagens de manutenção periódicas, cujo material a remover
será sempre de tipo arenoso, à semelhança das que atualmente são realizadas todos os anos.
Conforme referido no ponto 3.2.2.2, considera-se que o volume anual de dragagens de manutenção na
3

Barra e Ante Porto será de cerca de 330 000 m /ano. Os materiais resultantes das dragagens de
manutenção serão imersos no mesmo local previsto para as dragagens de 1.º estabelecimento, ou seja,
no local atualmente licenciado ao abrigo do Titulo de Utilização Privativa do Espaço Marítimo (TUPEM)
n.º 18/04/2017 DGRM, em vigor até 31 de dezembro de 2021, para reforço da deriva litoral,
minimizando assim os problemas de erosão a sul do Porto.
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3.5
3.5.1

CONSUMOS, EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES PRODUZIDAS
Consumos

Na fase de construção, os consumos a assinalar dizem respeito aos combustíveis fósseis utilizados nos
motores dos equipamentos e veículos afetos à obra (maioritariamente gasóleo), bem como de energia
elétrica (iluminação) e de água (abastecimento [estaleiro], lavagens de equipamentos, central de betão,
entre outros).
Na fase de exploração destaca-se o consumo de combustíveis fósseis, aquando da realização das
dragagens de manutenção, sendo utilizados recursos energéticos semelhantes aos empregues na fase
de construção, porém em menores quantidades.

3.5.2

Efluentes, emissões e resíduos

Os principais efluentes líquidos produzidos na fase de construção são as águas residuais provenientes
do estaleiro, nomeadamente águas de lavagem, efluentes domésticos dos balneários, refeitório e
escritório do estaleiro.
Durante a fase de exploração não é expectável a produção de efluentes significativos, uma vez que as
ações de manutenção e de dragagens de manutenção serão de menor dimensão.
A produção de resíduos, na fase de construção, estará relacionada com a execução do prolongamento
das estruturas acostáveis, do pontão dos rebocadores e da demolição dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros, e funcionamento de estaleiro.
Na Tabela 3.5 listam-se os principais resíduos gerados pelas ações de construção enumeradas atrás,
os quais estão agrupados segundo a sua classificação na Lista Europeia de Resíduos (LER) e
identificados pelo respetivo código (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos)
em que se inserem.
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Código
LER

Designação

Perigosidade

08 03 17*

Resíduos de toner de impressão contendo
substâncias perigosas

Sim

08 03 18

Resíduos de toner de
abrangidos em 08 03 17

Não

13 01 10*

Óleos hidráulicos minerais não clorados

Sim

13 02 05

Óleos lubrificantes minerais

Sim

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 02

Embalagens de plástico

Não

15 01 03

Embalagens de madeira

Não

15 01 04

Embalagens de metal

Não

15 01 05

Embalagens compósitas

Não

15 01 06

Mistura de embalagens

Não

15 01 10*

Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas

Sim

15 02 02

Absorventes, materiais filtrantes, panos de
limpeza e vestuário de proteção contaminados
com substâncias perigosas. Filtros de óleo e de
gasóleo

Sim

impressão

não

Funcionamento do estaleiro

16 01 03

Pneus usados

Não

16 01 07*

Filtros de óleo

Sim

16 01 11*

Pastilhas de travões contendo amianto

Sim

16 01 13*

Fluidos de travões

Sim

16 01 14*

Fluidos anticongelantes contendo substâncias
perigosas

Sim

16 01 15

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16
01 14

Não

16 02 14

Equipamento fora de uso não abrangido em 16
02 09 a 16 02 013

Não

16 06 01*

Acumuladores de chumbo

Sim

16 06 02*

Acumuladores de níquel-cádmio

Sim

17 01 01

Betão

Não

17 02 01

Madeira

Não

17 02 03

Plástico

Não

17 02 04*

Vidro, plástico e madeira contendo
contaminados com substâncias perigosas

17 04 03

Chumbo

17 04 05

Ferro e aço

Não

17 04 07

Misturas de metais

Não

17 04 09*

Resíduos metálicos
substâncias perigosas

ou

Operação e movimentação de veículos,
máquinas e embarcações afetos à obra

Aprovisionamento de materiais e atividades
gerais de obra

Operação e movimentação de veículos,
equipamentos e máquinas afetos à obra

Sim
Não

contaminados

com

Sim

17 04 11

Cabos não abrangidos em 17 04 10

Não

17 09 03*

Outros resíduos de construção e demolição
(incluindo misturas de resíduos) contendo
substâncias perigosas

Sim

17 09 04

Mistura de resíduos de construção e demolição
não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03

Não
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Código
LER

Designação

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 07

Vidro

Não

20 01 21*

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos
contendo mercúrio

Sim

20 01 34

Pilhas e acumuladores

Não

20 01 39

Plásticos

Não

20 01 40

Metais

Não

20 01 99

Lâmpadas de filamento de halogéneo,
incandescentes e vapor de sódio

Não

20 03 01

Outros resíduos urbanos e equiparados,
incluindo misturas de resíduos

Não

Perigosidade

Ação Geradora

Funcionamento do estaleiro

Tabela 3.5 – Resíduos Gerados

Dada a natureza do projeto, a maior produção de materiais estará sobretudo associada à atividade de
dragagem. Durante esta atividade irão ser gerados sedimentos, tipicamente associados à execução de
obras desta natureza, sendo os dragados considerados resíduos a partir de determinado grau de
contaminação - Classe 4 e superior (conforme classificação do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de
12 de novembro), não sendo o caso do projeto em estudo, uma vez que a caraterização realizada aos
sedimentos das áreas a dragar enquadrou estes maioritariamente na Classe 1 e apenas uma pequena
porção na Classe 2. Estes materiais constarão do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição enquanto materiais a reincorporar.
Na fase de exploração, os resíduos expectáveis resultarão das ações de manutenção das novas
infraestruturas, abrangendo algumas das tipologias já identificadas para a fase de construção, porém
em quantidades significativamente mais reduzidas. Além disso existirá a produção de resíduos
associados ao tráfego portuário, que serão da mesma tipologia dos atualmente já produzidos no porto e
integrados no sistema de gestão existente.
Saliente-se ainda que, nesta fase, a qualidade esperada dos sedimentos dragados, no âmbito da
manutenção das cotas de serviço, será de Classe 1 ou 2, à semelhança da situação atual, pelo que não
são considerados resíduos.
Quanto às emissões gasosas, na fase de construção, estas resultaram do consumo de combustíveis
fósseis, nomeadamente gasóleo, sendo de assinalar as partículas em suspensão e os compostos
gasoso típicos como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx),
dióxido de enxofre (SO2), compostos orgânicos voláteis (COV), entre outros.
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Na fase de exploração, as emissões gasosas também se encontram associadas à queima de
combustíveis fósseis, nomeadamente dos combustíveis das dragas responsáveis pelas dragagens de
manutenção assim como da circulação das embarcações no porto.
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4

SITUAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE

Neste capítulo identificam-se e analisam-se os valores ambientais presentes na zona de
desenvolvimento do projeto, considerando os seguintes fatores ambientais:
•

Geologia, Geomorfologia e Sismicidade;

•

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar;

•

Recursos Hídricos, Qualidade da Água e dos Sedimentos;

•

Clima e Alterações Climáticas;

•

Qualidade do Ar;

•

Ambiente Sonoro;

•

Biodiversidade e Valores Ecológicos;

•

Paisagem;

•

Ordenamento do Território, Servidões e Restrições;

•

Socioeconomia e Saúde Humana;

•

Património Arqueológico.

Em termos do desenvolvimento metodológico adotado nos diferentes fatores ambientais, apresenta-se
em primeiro lugar a definição de aspetos metodológicos particulares, seguida da caracterização dos
valores ambientais detetados na área de estudo.
A área de estudo ou análise é considerada a área de intervenção específica do projeto, a qual inclui a
zona a dragar, bem como os locais de deposição dos materiais dragados (areia e rocha). No entanto,
sempre que necessário, e em função da especificidade do fator ambiental, essa área de análise pode
ser alargada, de modo a realizar o devido enquadramento da zona e dos valores potencialmente
afetados.
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4.1
4.1.1

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E SISMICIDADE
Metodologia

No presente ponto procede-se à caracterização geológica e geotécnica do local de implantação do
projeto, identificando-se ainda a presença de eventuais estruturas ou formações com especial valor
económico, cultural ou paisagístico e as características da sismicidade e tectónica da região.
Como base para esta caracterização recorreu-se à consulta de cartografia existente, de bibliografia da
especialidade e ainda dos estudos geológicos-geotécnicos constantes do desenvolvimento de projeto.

4.1.2

Enquadramento Geológico

De acordo com a carta geológica de Portugal 19-C à escala 1:50000, a Norte do cais comercial
(onshore) afloram aluviões do Holocénico (Figura 4.1), trazidas pelos rios de Tavarede e de Caceira.
De uma forma geral, as aluviões, constituídos por formações fluvio-marinhas, são bastante
desenvolvidos ao longo do Rio Mondego e também ao longo dos seus principais vales afluentes (Rocha
et al., 1981).
Em direção a Norte, de uma forma linear e com alinhamento Este-Oeste afloram, da mais recente para
a mais antiga, as formações dos arenitos finos de Lousões (C4), seguidas por uma faixa de cerca de
500 m de largura de calcários (C2-3) e pelos arenitos de Carrascal (C1-2), todas de idade Cretácica
(Rocha et al., 1981).
Os calcários identificados na zona envolvente pertencem à formação de Calcários apinhoados da Costa
de Arnes (C2-3), normalmente caracterizados por arenitos sem fósseis marinhos mais ou menos
conglomeráticos; margas calcárias, calcários oolíticos, calcários brancos com polipeiros, gasterópodes e
ostras, calcários dolomíticos e margas calcárias nodulares.
Os arenitos do Carrascal assentam em discordância sobre as formações anticlinais Jurássicas
(anteriores), circundando-as. São constituídos por arenitos mais ou menos argilosos, finos a grosseiros,
e por argilas, em geral arenosas. Do ponto de vista granulométrico, esta formação apresenta uma
diminuição no calibre dos órgãos, da base para o topo. O limite superior desta formação é marcado pelo
aparecimento dos calcários da Costa de Arnes, que afloram desde a Figueira da Foz até Lares, onde
são cortados abruptamente pelo rio Mondego. Sobre esta formação carbonatada assentam
concordantemente os arenitos finos de Lousões (Rocha et al., 1981).
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4.1.3
4.1.3.1

Litoestatigrafia
Campanha de prospeção geofísica de 2017 (Canal de Navegação)

Em 2017 foi promovida pela APFF, S.A. uma campanha geofísica na área do projeto, que envolveu a
execução de perfis de reflexão sísmica de alta resolução. Complementarmente foram efetuadas
sondagens mecânicas à rotação, em plataforma flutuante e com amostragem contínua (Figura 4.2).
A análise dos perfis de reflexão sísmica permitiu a identificação de duas unidades principais. Uma
primeira, mais superficial, que consiste em formações arenosas e argilosas menos consolidadas, do
Quaternário, incluindo o preenchimento de canais que cortam as formações calcárias cretácicas. Esta
unidade apresenta uma espessura que varia entre 0 e cerca de 2 m. Uma segunda unidade, sob a
primeira unidade, correspondente ao substrato rochoso, dominado por calcários e margas do Cretácico.
Frequentemente abaixo da cota dos -13 m (ZH), esta segunda unidade ocorre a profundidades variáveis
e aflora em algumas zonas da área de estudo.

Figura 4.2 – Área de estudo, com localização dos perfis de reflexão adquiridos e sondagens
realizadas
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Os depósitos sedimentares abrangem praticamente toda a área em estudo e evidenciam espessuras
variáveis entre 1,0 e pelo menos 4,5 m. Estes depósitos são maioritariamente de natureza areno-lodosa
a arenosa, por vezes intercalados com bolsas argilosas e/ou lodosas, com presença frequente de
elementos conquíferos em frequência baixa a média, que evoluem em profundidade para
granulometrias mais grosseiras e estados de maior compactação.
Estes depósitos assentam diretamente sobre o maciço rochoso franco ou sobre horizontes de alteração
típicos deste tipo de ambientes, constituídos por uma argila acastanhada de consistência variável,
vulgarmente denominada de “Terra Rossa”.
A informação obtida nas sondagens revela ainda vestígios de carsificação do maciço rochoso, com
cavidades abertas ou preenchidas pela referida “Terra Rossa” e/ou fragmentos líticos.
De acordo com estas considerações, definiu-se a representação do modelo geológico-geotécnico local
pelos horizontes descritos em seguida:

Horizontes Sedimentares Móveis
Horizonte 1 – Horizonte superficial (Horizonte 1B) constituído por lodos arenosos a areias lodosas
muito soltas (NSPT<5) com espessuras em geral inferiores a 1,0 m mas que pontualmente podem
atingir valores da ordem de 2,4 m. Este horizonte cobre praticamente todo o fundo, embora por vezes
com espessuras muito reduzidas (S11, S13, S17, S18, S21). No caso da sondagem S25, esta unidade
é substituída por um lodo de natureza siltosa muito mole (NSPT<2), numa espessura de 3 m (Horizonte
1A).
Horizonte 2 – Sob a unidade anterior tende a desenvolver-se um horizonte que domina claramente a
área estudada, constituído por areias lodosas medianamente compactas (10<NSPT<30), por vezes com
intercalações de lodos argilosos a argilas lodosas muito moles (NSPT<2). Em geral, as sondagens
realizadas na zona mais interior do canal (S20 e S22 a S30) terminam nesta unidade.
Horizonte 3 – Sob a unidade anterior, encontra-se por vezes (S11, S14 e S17) um horizonte constituído
por areias médias a grosseiras, cascalhentas, compactas (30<NSPT<60), com espessuras variáveis
entre 0,9 a 1,7 m.
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Horizontes de Alteração
Horizonte 4A – Argilas acastanhadas em estado de consistência muito baixa (NSPT<2) que atingem
espessuras variáveis entre 1,3 e 3,0 m (S12, S15 e S18).
Horizonte 4B – Argilas acastanhadas em estado de consistência muito elevado a margas
desintegradas (NSPT>60) onde termina a sondagem S14.

Horizontes Rochosos
Horizonte 5 – Rochas de natureza margo-calcária de resistência moderadamente branda que foram
intercetadas apenas na sondagem S19 com valores de RQD superiores a 90%.
Horizonte 6A – Calcário cristalino moderadamente resistente a resistente, mas com indícios de
cavidades cársicas com aberturas de cerca de 20 a 90 cm (S17, S19) ou preenchidas com “terra rossa”
e fragmentos líticos (S15 e S18). A resistência na imediação de zonas carsificadas deverá ser inferior à
resistência exibida em zonas mais afastadas.
Horizonte 6B – Calcário cristalino geralmente resistente, intercetado nas sondagens S11, S13, S15,
S16, S17, S18, S21 e S25, com valores de RQD que variam globalmente entre 50 e 100%. Nas
Sondagens S13 e S16 verifica-se que o calcário apresenta-se moderadamente resistente, podendo
estar associado a uma maior intensidade de fracturação e zonas preferenciais de alteração.

4.1.3.2

Campanha de prospeção geotécnica de 2019 (Cais Comercial)

Tendo em vista a caracterização do comportamento geotécnico associado aos terrenos geológicos
ocorrentes no local de prolongamento do cais acostável, foi realizada, em 2019, uma campanha de
prospeção geotécnica envolvendo a realização de seis sondagens mecânicas de furação vertical (S1 a
S6).
O ambiente geológico investigado caracteriza-se pela ocorrência de substrato sedimentar atribuído ao
Cretácico inferior, representando a unidade lito-estratigráfica designada por Calcários da Costa de
2-3

Arnes (C ). Superficialmente estão presentes depósitos aluvionares (a) e aterros (At) de génese
Recente (Tabela 4.1).
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Tabela 4.1 – Coluna litoestratigráfica local

As sondagens permitiram auscultar horizonte de aterros recentes (R), com espessuras situadas entre
1,10 e 6,0 m. Trata-se sobretudo de materiais de enrocamento, de natureza predominantemente
calcária, por vezes envoltos em matriz areno siltosa, relacionados, com trabalhos de regularização
/proteção do leito do rio, na zona do cais.
Nas sondagens S5 e S6 (na base do aterro) observam-se terrenos aluvionares (a) com espessuras da
ordem de 6,7 a 9,1 m, que materializam a bordadura do enchimento do rio Mondego. As aluviões são
constituídas maioritariamente por siltes areno-lodosos e areias algo siltosas e lodosas, de tonalidades
escuras, acastanhadas. Associam comportamento geotécnico pouco resistente e deformável, em
conformidade com valores NSPT maioritariamente compreendidos entre 1 e 11 pancadas, típicos de
solos coesivos muito moles a medianamente consistentes e soltos a medianamente compactos.
Na área investigada predomina o substrato carbonatado atribuído aos Calcários da Costa de Arnes
2-3

(C ), onde se observam litologias carbonatadas, nomeadamente: calcários compactos e margosos, por
vezes oolíticos e algo apinhoados. Trata-se de uma sequência sedimentar que assume comportamento
geotécnico rochoso dominante, ainda que por vezes algo degradado e fragmentado nos níveis mais
superficiais, caso da sondagem S5, onde ocorre horizonte e preenchimentos argilo-arenosos, até cerca
de 23 m de profundidade.
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Foram intercetados calcários compactos e margosos por vezes oolíticos e algo apinhoados,
moderadamente degradados e moderadamente a pouco degradados (W3 e W3-2), caracterizados
maioritariamente por uma fraturação intensa a moderada (F4 a F4-3), bem patenteada aliás no tipo de
recuperação conseguida pelas sondagens. Neste domínio as percentagens de recuperação são quase
sempre totais (100%), enquanto que o índice RQD varia mais frequentemente entre 53 e 87%. Na
sondagem S5 e no topo da sondagem S2, o maciço calcário foi classificado no âmbito das rochas muito
a medianamente degradadas (W4-3) e muito fraturadas (F5-4). Nestes trechos determinaram-se
percentagens de recuperação por manobra genericamente mais reduzidas, geralmente compreendidas
entre 60% e 100%, com índice RQD de 12 a 53%, definindo maciço rochoso de fraca qualidade. As
descontinuidades são maioritariamente sub-horizontais, coincidentes com a estratificação, possuindo
faces sub-rugosas ou onduladas.
O caráter carbonatado exibido pelos terrenos do maciço cretácico, torna-o particularmente vulnerável ao
fenómeno de «dissolução cársica» promovido pela circulação das águas de percolação ricas em CO2,
fenómeno que, no limite, conduz à materialização de estruturas cársicas (vazios) e/ou preenchimento
das mesmas com material argiloso oriundo da dissolução dos calcários (vulgarmente conhecido como
terra rossa). No local da sondagem S6 o maciço calcário revelou vazio entre os 16,20 m e 16,60 m, não
se excluindo, no entanto, a possibilidade de virem a ser interferidas estruturas cársicas com expressão
e eventual impacto ao nível da estabilidade das estruturas a construir.

4.1.4

Tectónica

A área de estudo insere-se na Orla Ocidental. Os terrenos que constituem a Orla Ocidental
depositaram-se numa bacia sedimentar, cuja abertura coincide com os primeiros estádios da abertura
do Atlântico, a Bacia Lusitaniana. Esta, forma uma depressão alongada, com orientação NNE-SSW,
onde os sedimentos acumulados na zona axial atingem cerca de 5 km de espessura. A leste, encontrase individualizada do Maciço Hespérico pela falha Porto-Coimbra-Tomar, a sul pelo ramo desta fratura,
com direção NNE, que se estende até ao canhão de Setúbal e a ocidente por um horst hercínico,
atualmente materializado pelos granitos e rochas metamórficas do arquipélago da Berlengas.
De acordo com a Carta Geológica 1/500 000, mais próximo da área de projeto identificam-se algumas
pequenas falhas de direção NNE-SSW e NNW-SSE. Consultando o Geoportal do LNEG relativo ao
tema: Falhas Ativas Quaternárias da Ibéria e também de acordo com a Carta Neotectónica de Portugal
Continental à escala 1:1 000 000 (Cabral e Ribeiro, 1988), bastante mais afastado, na região de
Coimbra, a Este, constata-se a existência de uma importante falha com atividade neotectónica, Falha
Nazaré/Caldas da Rainha – Vimeiro (PO013).
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É ainda de salientar uma falha provável, com tipo de movimentação desconhecido, com direção NNWSSE, ao largo da desembocadura do rio Mondego. Saliente-se ainda, a norte da área de estudo, na
zona da Serra da Boa Viagem, uma falha com componente de movimentação vertical de tipo inverso,
com orientação NW-SE.

Figura 4.3 – Extrato da Carta Neotectónica

4.1.5

Sismicidade

A região em estudo apresenta uma sismicidade relativamente baixa, estando a área em estudo,
segundo o Atlas do Ambiente, na zona de intensidade sísmica VI (Figura 4.4).
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Figura 4.4 – Carta de Sismicidade de Portugal Continental

De acordo com o “Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes”, o país
foi dividido em quatro zonas sísmicas que, por ordem decrescente de sismicidade, são designadas por
A, B, C e D e cuja influência é traduzida por um determinado valor para o coeficiente de sismicidade.
A área de implantação do projeto situa-se na zona C, α, ou seja, de risco sísmico reduzido, à qual
corresponde um coeficiente de sismicidade de 0,5 (Figura 4.5).
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Figura 4.5 – Zonas Sísmicas de Portugal Continental

4.1.6

Recursos Geológicos

O levantamento de situações relevantes relativas a recursos geológicos com interesse económico e/ou
conservacionista, quer por motivos científicos, estéticos ou outros, efetuou-se com base nas
informações disponíveis nas entidades competentes neste domínio, nomeadamente o LNEG
(Laboratório Nacional de Energia e Geologia), a DGEG (Direção Geral de Energia e Geologia), Notícia
Explicativa da Folha 19-C da Carta Geológica de Portugal, à escala 1/50 000.
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Dessa consulta verificou-se não existir qualquer recurso geológico classificado ou passível de interesse.
Apenas se regista a presença de areias, em particular na zona do anteporto e praias do Forte de Santa
Catarina (molhe norte) e Cabedelinho (molhe sul), que não têm, contudo, qualquer interesse económico
nem conservacionista.
Na área de Projeto ou sua envolvente não existe qualquer exploração ativa destas formações.
A zona de interesse geológico mais próxima do projeto corresponde ao Corte Geológico do Cabo
Mondego, a mais de um quilómetro para norte da área de projeto (zona costeira a norte de Buarcos).

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 68/431

4.2

HIDRODINÂMICA E REGIME SEDIMENTAR

4.2.1

Introdução

A hidrodinâmica costeira da situação de referência é caracterizada em relação ao transporte e
processos sedimentares e à topo-hidrografia da barra da Figueira da Foz. Esta caracterização e a
estimativa de evolução do descritor hidrodinâmica costeira é baseada no seu todo nas modelações
matemáticas do “Estudo de Simulação Matemática da Hidrodinâmica e da Morfodinâmica” (Orthodrome,
2015).
A situação de referência é caracterizada tendo em conta as batimetrias de 2011 e 2015 onde são
apresentadas as alterações entre as duas situações e, posteriormente, com a situação de
aprofundamento do canal de navegação, sendo analisados os seguintes aspetos:
•

Campo do transporte resultante anual de sedimentos, com recurso a perfis transversais;

•

Campo do transporte resultante para cada onda representativa;

•

Campo de altura e direção de propagação de cada onda representativa;

•

Campos de velocidade da corrente de vazante e de enchente.

4.2.2

Sistema de Modelos Matemáticos

O transporte sedimentar, sendo função da ação combinada das ondas e das correntes de maré e da
sua interação com o fundo, constitui um processo complexo, passando a metodologia da sua análise
pelo recurso à modelação matemática em combinação com a análise da informação de base e a
interpretação crítica dos seus resultados.
A caracterização do comportamento morfodinâmico da barra e trechos litorais adjacentes na situação de
referência, com avaliação das taxas de transporte sedimentar, efetuou-se com base no Sistema de
Modelos da Barra da Figueira da Foz.
Este sistema de modelos é adaptado daqueles que foram desenvolvidos pelos autores do estudo da
Orthodrome (2015), no âmbito de trabalhos anteriormente realizados para a JAPA (1995), o
IPTM/APA/INAG (2006) e a APL (2001, 2002, 2007a, 2007b, 2008, 2011).
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Os modelos referidos atuam sequencialmente a partir da especificação das nove condições
representativas da agitação em águas profundas para a região, que foram previamente selecionadas, e
se apresentam na Tabela 4.2.

Onda

Altura
(m)

Período
(s)

Rumo
(º)

Frequência
(%)

1

1,75

12

315,00

50,00

2

2,25

12

303,75

30,02

3

3,75

12

326,25

9,80

4

4,75

15

315,00

1,64

5

6,25

15

315,00

0,50

6

3,75

12

281,25

6,54

7

2,75

12

247,50

0,50

8

2,75

12

225,00

0,50

9

3,75

12

260,00

0,50

Tabela 4.2 – Ondas representativas da agitação marítima selecionadas para a
Barra da Figueira da Foz

Os seus resultados são combinados através de ponderação adequada no módulo de transporte
resultante e de balanço anual de sedimentos para a região da barra da Figueira da Foz. Os resultados
finais são constituídos pelos valores médios anuais do transporte de sedimentos.
Em zonas onde a batimetria e o escoamento apresentam padrões marcadamente bidimensionais, como
na envolvente das embocaduras, onde a presença de correntes relativamente fortes determina o
transporte de sedimentos, enquanto a presença de ondas domina os processos de suspensão de
sedimentos na camada limite junto ao fundo, é recorrente a utilização da modelação bidimensional para
o estudo do transporte sedimentar.
O método adotado no estudo da Orthodrome, apresentado no Anexo 3 do Volume 3 – Anexos, foi o de
VAN RIJN, por nele ser considerada a ação conjugada das correntes e das ondas, dentro ou fora da
zona de rebentação, requerendo para o efeito as características locais do escoamento. O método
permite calcular o fluxo de sedimentos na coluna de água e requer apenas a especificação da
velocidade da corrente integrada na vertical.
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O estudo da Orthodrome recorreu à aplicação de um modelo matemático de hidrodinâmica, com
formulação bidimensional no plano horizontal. A formulação bidimensional justifica-se pela natureza
bem misturada do estuário - no qual a relação prisma de maré/caudal fluvial >>1 - e pela reduzida
estratificação das águas costeiras adjacentes durante a maior parte do ano.
De referir ainda que a aplicação do sistema de modelos matemáticos foi enquadrada previamente pelo
estudo da evolução da hidrografia da região, efetuado com recurso à análise de levantamentos
hidrográficos, realizados em diferentes datas.

4.2.3
4.2.3.1

Situação de Referência (2011)
Transporte sedimentar

A situação de referência caracteriza-se pela não interceção, pelo molhe norte, do transporte litoral nortesul, pelo que os sedimentos afluem à vizinhança da cabeça do molhe Norte infletindo, após transporem
o molhe, para leste em direção à margem (Figura 4.6).

Figura 4.6 – Resultante anual do transporte sedimentar em 2011
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Este padrão de transporte sedimentar está associado à existência da restinga de areia que se forma a
norte do molhe norte e se prolonga para além deste em cerca de 600 m. Por outro lado, este padrão de
transporte é corroborado pela diminuição dos volumes médios anuais dragados após o prolongamento
do molhe que redirecionou o canal para sul. Junto ao molhe norte verifica-se uma singularidade no
transporte sedimentar relacionada diretamente com a existência de um fundão localizado a norte do
tronco do molhe norte contribuindo para a inversão local do transporte sedimentar para Norte
(Figura 4.7).

Figura 4.7 – Batimetria da zona da barra em 2011

A esta característica do campo do transporte sedimentar pode associar-se a anomalia da distribuição
granulométrica dos sedimentos da praia da Figueira da Foz, conforme é visível na Tabela 4.3, onde se
apresenta a caracterização efetuada pela Universidade de Aveiro aos sedimentos da praia a norte dos
molhes.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 72/431

Amostra

D50 (mm)

A1

1,00

A2

0,59

A3

0,45

A4

0,46

A5

0,63

Fonte: UA, 2015

Tabela 4.3 – Diâmetros medianos dos sedimentos da praia da Figueira da Foz

Os contributos principais para a formação da resultante anual na zona da barra são os das ondas 4
(altura 4,75 m, período 15 s e rumo 315,00º), 5 (altura 6,25 m, período 15 s e rumo 315,00º) (Figura
4.8) e 6 (altura 3,75 m, período 12 s e rumo 281,25º).

Figura 4.8 – Resultante anual do transporte sedimentar em 2011 (Onda 5)
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Segundo as características anuais da agitação marítima ao largo da Figueira da Foz infere-se, assim,
que o transporte na zona exterior da barra está associado à ondulação de inverno – de períodos e
alturas elevadas. Esta inferência é corroborada pela constatação de que as contribuições das ondas
com direções idênticas ou semelhantes mas de períodos e alturas inferiores são muito reduzidas, como
é o caso das ondas 1 (altura 1,75 m, período 12 s e rumo 315,00º) (Figura 4.9), ondas 2 (altura 2,25 m,
12 s e rumo 303,75º) e ondas 3 (altura 3,75m, período 12 s e rumo 326,25º).

Figura 4.9 – Resultante anual do transporte sedimentar em 2011 (Onda 1)

Os resultados obtidos para os perfis à entrada da barra/anteporto sugerem que não existe transporte
sedimentar no sentido do interior do canal de navegação sendo registado o maior transporte sobre a
restinga localizada na zona da barra. Observa-se ainda que o gradiente do transporte sedimentar
resultante das modelações é corroborado pela localização das zonas de tendência de assoreamento
identificado na zona da embocadura (Figura 4.10).
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Figura 4.10 – Resultante anual do transporte sedimentar em 2011 (perfil entre cabeças dos molhes)

A análise de perfis permite ainda verificar o transporte sedimentar no sentido sul-norte ao largo, nas
profundidades superiores a 15 m. Este comportamento do sistema é desprezado na análise da
morfodinâmica da barra da Figueira da Foz, visto ocorrer a distâncias praticamente superiores a 1
comprimento de onda das ondas representativas de período máximo e em profundidades não inferiores
à profundidade de fecho correspondente.
A capacidade de transporte verificada através das modelações matemáticas observa uma variação de
3

3

180 000 m /ano (a norte do molhe Norte) a 540 000 m /ano (a sul do molhe Sul).

Capacidade de
Transporte
3
3
(m x 10 )

Perfis Transversais à Costa
150

140

133

124

114

212

182

253

538

313

Tabela 4.4 – Capacidade de transporte dos perfis transversais à costa
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4.2.3.2

Propagação da ondulação

As ondas representativas que sofrem maior empolamento à entrada da barra são as ondas 7 (altura
2,75 m, período 12 s e rumo 247,50º), ondas 8 (altura 2,75 m, período 12 s e rumo 225,00º) e ondas 9
(altura 3,75 m, período 12 s e rumo 260,00º). Tal não entra em contradição com a sua ausência na lista
das ondas representativas cuja contribuição para o transporte sedimentar é mais importante, por serem
reduzidas as respetivas frequências de ocorrência anuais (1,5%).

Figura 4.11 – Empolamento da ondulação na zona da barra para a onda 9 (2011)

4.2.3.3

Velocidade de Corrente

A caracterização da situação de referência ao nível da velocidade das correntes é baseada nos campos
de velocidades em que, na zona da barra, são caracterizadas segundo três aspetos fundamentais:

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 76/431

•

A influência das correntes de maré é sentida, para sul da entrada da barra, em cerca de 600 m
tanto em fase de vazante como de enchente;

•

As direções de domínio oceânico tendem a orientar-se na direção norte-sul afastando-se da
direção do enfiamento do canal da barra;

•

Os fluxos gerados durante a fase de enchente são predominantes junto à cabeça do molhe sul.

Enchente

Vazante

Figura 4.12 – Campo de velocidades residuais (2011)

4.2.4
4.2.4.1

Situação Atual (2015)
Transporte sedimentar

O padrão de transporte de areias de norte para sul na zona da barra permanece semelhante ao
verificado em 2011 bem como a singularidade na vizinhança do molhe norte (Figura 4.13).
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Figura 4.13 – Resultante anual do transporte sedimentar em 2015

Por outro lado, a análise aos perfis transversais aparenta uma mudança no sentido do transporte junto à
cabeça do molhe sul para a direção exterior-interior (Figura 4.15). Esta modificação pode ser justificada
pela descontinuidade verificada na restinga (Figura 4.14).
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Figura 4.14 – Batimetria da zona da barra em 2015

Figura 4.15 – Resultante anual do transporte sedimentar em 2015 (perfil entre cabeças dos molhes)
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4.2.4.2

Propagação da ondulação

Os campos da ondulação não apresentam diferenças significativas relativamente à situação de 2011,
mantendo-se como ondas representativas que sofrem maior empolamento à entrada da barra as ondas
7, 8 e 9, de reduzida frequência de ocorrência anual.

4.2.4.3

Velocidade de Corrente

À semelhança dos campos de ondulação, as velocidades de corrente dentro do estuário do Mondego,
em fase de maré enchente e vazante, não apresentam alterações significativas. Mantém-se deste modo
a influência das correntes de maré para sul da entrada da barra, e os fluxos gerados durante a fase
enchente junto à cabeça do molho sul.

Figura 4.16 – Empolamento da ondulação na zona da barra para a onda 9 (2015)
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Enchente

Vazante

Figura 4.17 – Campo de velocidades residuais (2015)
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4.3

RECURSOS HÍDRICOS, QUALIDADE DA ÁGUA E DOS SEDIMENTOS

No presente ponto é efetuada uma caracterização das massas de água de superfície e subterrâneas
passíveis de serem afetadas pelas diferentes ações de projeto, nomeadamente das operações de
dragagem para aprofundamento da barra, do canal de navegação e da bacia de manobras do Porto da
Figueira da Foz, e das operações de imersão de dragados. São igualmente identificadas as zonas
protegidas, classificadas ao abrigo da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, passíveis de serem
afetadas, e situações críticas em termos dos aspetos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos e
sedimentos.
Num primeiro ponto será realizado um breve enquadramento hidrográfico, com identificação das
massas de água abrangidas pelo projeto, de acordo com a delimitação constante do Plano de Gestão
de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (2016/2021).
Será seguidamente efetuada uma breve caracterização do estado das massas de água abrangidas,
com base no PGRH do Vouga, Mondego e Lis, mas igualmente com base em históricos de dados
existentes para a área de estudo, nomeadamente aqueles que estiveram na base das avaliações
realizadas no âmbito do PGRH, como é o caso do projeto EEMA.
Será igualmente avaliado, de forma sucinta, a qualidade dos sedimentos da massa de água onde serão
realizadas as dragagens. A avaliação será efetuada com dados base em estudos realizadas na área de
estudo, e com dados do projeto EEMA. Essa avaliação será efetuada de acordo com a legislação
aplicável (Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro).

4.3.1
4.3.1.1

Recursos Hídricos Superficiais
Identificação e caracterização das massas de água

A área de intervenção do projeto abrange a massa de água de transição PT04MON0681, MondegoWB1, e a massa de água costeira PTCOST7, CWB-I-3 (Figura 4.18).
A massa de água de transição PT04MON0681, que se insere no tipo A2, Estuário Mesotidal
Homogéneo com descargas irregulares do rio, corresponde essencialmente ao braço norte do estuário
do rio Mondego. Apresenta uma extensão de cerca de 7,7 km, encontrando-se delimitada a montante,
pelo marco geodésico da Carrapatosa, e a jusante, pelos molhes norte e sul do Porto da Figueira da
Foz.
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Figura 4.18 – Enquadramento Hidrográfico

Esta massa de água estabelece ligação a este com a massa de água de transição PT04MON0685,
Mondego-WB1-HMWB, a sul com a massa de água de transição PT04MON0682, Mondego-WB2
(braço sul do estuário do Mondego), e a oeste com a massa de água costeira PTCOST7, CWB-I-3.
O estuário do Mondego, que se insere nos Estuários Mesotidais Homogéneos (A2), é caracterizado por
um fluxo de água doce grandemente dependente da estação do ano. Uma vez que ocorrem,
ocasionalmente, episódios intensos de precipitação durante o inverno, este estuário apresenta uma boa
mistura durante todo o ano, com raras ocasiões de estratificação (que apenas ocorre em situações
específicas, tais como cheias extremas). A variação/amplitude média da maré tem valores entre 3,3 e
3,8 m e as salinidades anuais médias são de cerca de 20 psu (polihalinas).
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Esta massa de água foi ainda classificada, no âmbito do 1º ciclo de planeamento do PGRH do PGRH
do Vouga, Mondego e Lis, de fortemente modificada, uma vez que esta foi substancialmente modificada
devido às alterações físicas provocadas pela construção do canal de navegação do porto
nomeadamente: alterações nas suas características morfológicas; canalização do rio para navegação e
outros usos; a execução de dragagens; alteração do regime hidrológico e do transporte sólido.
A massa de água costeira PTCOST7, que se insere no tipo A5, Costa Atlântica mesotidal exposta,
corresponde à faixa costeira desde o cabo do Mondego até perto da localidade Costa de Lavos. Esta
2

massa de água, com uma área de cerca de 62 km , encontra-se delimitada a norte pela massa de água
costeira PTCOST6, CWB-II-2, a sul pela massa de água costeira PTCOST89, CWB-II-3, e a oeste pela
massa de água de transição PT04MON0681, Mondego-WB1.
Esta massa de água, na Costa Atlântica mesotidal exposta (A5), tem como características marés
semidiurnas com uma amplitude de maré de águas vivas de 3,8 m. Esta costa é hidrodinamicamente
muito energética, sendo atingida por tempestades vindas do Atlântico Norte entre Outubro e Março. A
direção de onda dominante é de Oeste e Noroeste, com algumas ocorrências de Sudoeste. Os períodos
de onda mais frequentes pertencem à gama entre 8 e 12 s e as alturas de onda entre 1 e 3 m.

4.3.1.2

Identificação e caracterização das zonas protegidas

Identifica-se na massa de água Mondego-WB1 uma zona protegida (Figura 4.19), delimitada ao abrigo
da legislação comunitária e nacional relativa à proteção das águas de superfície e subterrâneas (Lei da
Água), nomeadamente, a zona designada para a proteção de espécies aquáticas de interesse
económico Estuário do Mondego – Braço Norte. Importa no entanto salientar que esta área se situa a
montante da Ponte Edgar Cardoso, e portanto, fora da zona de intervenção de projeto.
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Figura 4.19 – Zonas Protegidas (Lei da Água)

Por sua vez, a massa de água CWB-I-3 integra as seguintes zonas protegidas:
•

11 Zonas designadas como águas de recreio (águas balneares), distribuídas na foz do
Mondego e ao longo da costa, das quais se destacam, pela proximidade à área do projeto e
zona de imersão dos dragados arenosos:
o

Praia do Forte (PTCW8C);

o

Praia do Cabedelo (PTCH2T);

o

Praia do Cabedelo Sul (PTCN7L);

o

Praia da Cova-Gala (PTCNJ7T);
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•

Zona designada para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico Litoral Figueira
da Foz – Nazaré (PTL4);

•

Zona designada para a proteção de habitats – Sítio de Interesse Comunitário Dunas de Mira,
Gândara e Gafanhas (PTCON0055).

Saliente-se que o sítio de interesse comunitário (PTCON0055) se localiza afastado da área de projeto,
designadamente a norte da Serra da Boa Viagem, e fora da área de influência de projeto.
Das áreas anteriormente referidas, apenas se identificam, na envolvente próxima ao projeto, duas
zonas protegidas, nomeadamente as zonas balneares do Forte e Cabedelo, coincidentes com a zona
do anteporto.

4.3.1.3

Usos e pressões nas massas de água de superfície

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga. Mondego e Lis (2016-2021), as
pressões quantificadas para a bacia de massa de água de Mondego-WB1 estimam-se em 71 t/ano de
CBO5, 351 t/ano de CQO, 63 t/ano de N e 7 t/ano de P (Tabela 4.5).
As principais cargas presentes na bacia do estuário do Mondego têm origem tópica, designadamente
urbana, sendo que a carga estimada é de 70 t/ano de CBO5, 351 t/ano de CQO, 42 t/ano de N e 6 t/ano
de P. Acresce ainda a estes valores, eventuais lixiviados de áreas urbanas, nos pontos de rejeição da
rede de drenagem de águas pluviais. As cargas tópicas de origem industrial são por sua vez muito
pouco expressivas, com cargas de 354,5 kg/ano de CBO5, 547,63 kg/ano de CQO, 158,12 kg/ano de N
e 32,76 kg/ano de P.
As principais cargas de origem difusa advém do setor agrícola e pecuária, com cargas de 20,3 t/ano de
N e 1,6 t/ano de P.
Cargas (kg/ano)

Setor

CBO5

CQO

Ntotal

Ptotal

Indústria

354,53

547,63

158,12

32,75

Urbano

70188,57

350942,87

42113,14

5615,09

Agrícola

---

---

8413,99

972,60

Pecuária

---

---

11862,78

613,15

Tabela 4.5 – Cargas por setor de atividade em Mondego-WB1
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O PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2016-2021) identifica, igualmente, pressões de carácter
hidromorfológico, nomeadamente algumas intervenções em meio aquático, como infraestruturas
portuárias, fixações de margem, pontes e quebra-mares.
Para além das infraestruturas referenciadas, importa ainda salientar a importância das operações de
dragagem de manutenção realizadas na zona portuária, como pressão hidromorfológica do estuário do
Mondego.
No que se refere à massa de água CWB-I-3, o PGRH do Vouga, Mondego e Lis (2016-2021) estima,
para a sua bacia de drenagem, cargas de 13 t/ano de N e 1 t/ano de P (Tabela 4.6). As pressões na
massa de água são assim essencialmente difusas, com origem na atividade agrícola e pecuária.

Setor

Cargas (kg/ano)
CBO5

CQO

Ntotal

Ptotal

Agrícola

---

---

5683,65

616,16

Pecuária

---

---

6936,76

358,54

Tabela 4.6 – Cargas por setor de atividade em CWB-I-3

Quanto às pressões de origem hidromorfológicas, são de salientar algumas infraestruturas na zona de
costa, nomeadamente duas, uma de defesa costeira e outra de proteção marginal.

4.3.1.4

Fenómenos hidrológicos extremos

De acordo com o Plano de Gestão dos Risco de Inundações (PGRI) da Região Hidrográfica do Vouga,
Mondego e Lis (maio 2016), para o horizonte 2016-2021, a envolvente à área de Projeto, na sua
componente terrestre, encontra-se sob ameaça das cheias.
O risco de inundação para um período de 20 anos (Figura 4.20) e de 100 anos (Figura 4.21) é
considerado de baixo a médio, e com consequências/ exposição de reduzida a mínima). Excetua-se
algumas parcelas do Cais Comercial do Porto da Figueira da Foz, da Marina, do Porto de Pesca
Costeira e do antigo Cais dos Bacalhoeiros, em que o PGRI classifica estas áreas de
consequência/exposição média (Figura 4.22).
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Figura 4.20 – Risco de Inundação para um período de retorno de 20 anos

Figura 4.21 – Risco de Inundação para um período de retorno de 100 anos

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 88/431

Figura 4.22 – Consequências/exposição para um período de retorno de 100 anos

No que se refere a infraestruturas afetadas (Figura 4.23) salientam-se apenas algumas vias de
comunicação, considerando cheias com período de retorno de 100 anos. As populações locais não são
praticamente afetadas.

Figura 4.23 – Infraestruturas afetadas para um período de retorno de 100 anos
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4.3.1.5

Estado das massas de água

A Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23
de outubro de 2000, transposta para a ordem jurídica portuguesa pela Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro (Lei da Água), alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho,
estabelece um quadro de ação comunitária para a proteção das águas de superfície interiores, das
águas de transição, das águas costeiras e das águas subterrâneas.
A DQA define de forma inequívoca, nos termos do artigo 4.º, os objetivos ambientais a serem atingidos
em 2015, ou em datas posteriores, mediante a apresentação de justificações válidas, previstas no artigo
50.º e 51.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro.
De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis a massa de água PT04MON0681 Mondego-WB1
apresenta desde o primeiro ciclo de planeamento um estado global de MEDÍOCRE, sendo o
fitoplâncton, peixes e macroinvertebrados bentónicos os elementos de avaliação responsáveis pelo
incumprimento dos objetivos da DQA, designadamente o BOM estado de massa de água.
O incumprimento dos objetivos ambientais da DQA verifica-se igualmente na massa de água
imediatamente a montante (PT04MON0685), com um estado global de RAZOÁVEL. Salienta-se
contudo um agravamento da degradação da qualidade da água de montante para jusante.
A massa de água costeira PTCOST7 CWB-I-3, onde se prevê a deposição do material dragado,
apresenta, ao contrário da zona de dragagem, um estado global de BOM, cumprindo desta forma os
objetivos ambientais da DQA.
As classificações atribuídas às massas de água abrangidas pelo projeto são corroboradas por outros
estudos, nomeadamente pelos trabalhos preliminares do projeto EEMA, que estiveram na base das
avaliações realizadas no primeiro ciclo de planeamento do PGRH do Vouga, Mondego e Lis.
Ainda relativamente à massa de água PT04MON0681 Mondego-WB1, verificou-se incumprimento em
um dos quatro parâmetros de avaliação dos elementos físico-químicos gerais de suporte aos elementos
biológicos, nomeadamente o parâmetro amónia.
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Massa de Água

Ciclo de
Planeamento

Estado/Potencial
Ecológico

Estado
Químico

Elementos
Responsáveis pelo
incumprimento

1º Ciclo

MEDÍOCRE

BOM

Fitoplâncton,
Peixes,
Macroinvertebrados
bentónicos, e outras
Plantas (Sapais)

2º Ciclo

MEDÍOCRE

BOM

Fitoplâncton, Peixes e
Macroinvertebrados
bentónicos

1º Ciclo

RAZOÁVEL

BOM

Fitoplâncton

2º Ciclo

RAZOÁVEL

BOM

Fitoplâncton, Peixes e
Macroinvertebrados
bentónicos

1º Ciclo

BOM

BOM

---

2º Ciclo

BOM

BOM

---

PT04MON0681

PT04MON0685

PTCOST7

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis (2º Ciclo de Planeamento).

Tabela 4.7 – Classificação do Estado de Massa de Água de acordo com o PGRH do Vouga, Mondego
e Lis
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Massa de Água

Elemento de
Avaliação

Ano

Peixes

2009

Índice/
Norma de Qualidade

Classificação
MEDÍOCRE

EFAI=12
H’(Log2)=2,41

2009

AMBI=1,85

Macroinvertebrados
bentónicos
PT04MON0681

BOM

d=2,52

H’(Log2)=1,92
2010

RAZOÁVEL

d=1,27
AMBI=3,03
Chla=63,23 (µg/L)

Fitoplâncton

2009

MEDÍOCRE

Chla=3,27 (µg/L)
Composição=4
Macrófitas (Sapais)

2010

BOM

Cobertura=3
PMarMAT=24
PTCOST7

Macroalgas

2009

PMarMAT=24

BOM

PMarMAT=23
Fonte: EEMA (2009/2010)

Tabela 4.8 – Avaliação do Estado Ecológico da Massa de Água PT04MON0681 com Base nos
Elementos Biológicos
Parâmetro

Nitrato + Nitrito

Amónia

Fosfato

Silicato

Réplica

Salinidade

Valor
(µmol/L)

1

34

9,71

2

36

12,14

3

28

20,51

1

34

16,00

2

36

25,00

3

28

27,00

1

34

0,13

2

36

0,13

3

28

0,13

1

34

4,40

2

36

0,79

3

28

13,00

Classificação

BOM OU
SUPERIOR

INFERIOR A
BOM

BOM OU
SUPERIOR

BOM OU
SUPERIOR

Fonte: EEMA (2009).

Tabela 4.9 – Avaliação do Estado Ecológico da Massa de Água PT04MON0681 com Base nos
Elementos Físico-Químicos Gerais
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Importa contudo salientar que a qualidade da água varia ao longo da massa de água PT04MON0681
Mondego-WB1. Trabalhos realizados por Pinto et al (2010) demonstram a existência de um gradiente
montante-jusante de qualidade ao longo do braço norte do estuário do Mondego. No âmbito do referido
estudo, que compreendeu a amostragem da comunidade de macroinvertebrados do estuário do
Mondego entre 1990 e 2006, verifica-se que a zona de intervenção do projeto apresenta uma melhor
qualidade da água, comparativamente aos locais mais a montante. Importa salientar ainda que, de
acordo com o referido estudo, se verifica igualmente uma melhoria ao longo dos anos, o que de certa
forma contraria a tendência assinalada no PGRH do Vouga, Mondego e Lis.

Setor

Ponto

EQR
(BAT)
1990

EQR
(BAT)
1992

EQR
(BAT)
1998

EQR
(BAT)
2000

EQR
(BAT)
2002

EQR
(BAT)
2004

EQR
(BAT)
2005

EQR
(BAT)
2006

1

---

---

0.73

0.64

0.72

0.64

---

0.76

2

0.48

0.58

0.59

0.72

0.64

0.72

0.82

0.82

3

0.46

0.41

0.42

0.48

0.68

0.66

0.65

0.75

4

0.46

0.53

0.66

0.46

0.36

0.53

0.44

0.49

5

0.51

0.00

0.50

0.30

0.40

0.61

0.59

0.43

6

0.64

0.46

0.55

0.46

0.57

0.61

0.58

0.47

7

0.37

0.28

0.33

0.48

0.59

0.41

0.48

0.65

Área de
Projeto

Montante
da Área de
Projeto

Tabela 4.10 – EQR de acordo com o índice BAT para sete estações situadas no braço norte do
estuário do Mondego entre 1990 e 2006 (Pinto et al., 2010)

4.3.1.6
4.3.1.6.1

Qualidade das águas balneares
Enquadramento

A gestão da qualidade das águas balneares é, em termos do direito comunitário, regida pela Diretiva
2006/7/CE, de 15 fevereiro de 2006, que foi transposta para o direito nacional pelo Decreto-lei
n.º 135/2009, de 3 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de Maio, que estabelece o
regime de identificação, monitorização e classificação da qualidade das águas balneares e de prestação
de informação ao público sobre as mesmas, prosseguindo portanto objetivos de prevenção da saúde
humana e de preservação, proteção e melhoria do ambiente.
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A avaliação da qualidade das águas balneares é efetuada com base em parâmetros microbiológicos,
definidos no Anexo I do Decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de maio (Tabela 4.11).

Unidade

Qualidade
excelente

Qualidade
Boa

Qualidade
aceitável

Enterococos intestinais

ufc/100ml

100*

200*

185**

Escherichia coli

ufc/100ml

250*

500*

500**

Parâmetro

(*) Com base numa avaliação de percentil 95
(**) Com base numa avaliação de percentil 90

Tabela 4.11 – Normas de qualidade para águas balneares

As águas balneares são, assim, classificadas de acordo com os critérios estabelecidos na referida
legislação, nomeadamente:

EXCELENTE
QUALIDADE

Se no conjunto de dados recolhidos a qualidade das águas
balneares, os valores das contagens microbiológicas forem
iguais ou melhores ao definido para a “excelente qualidade”.

BOA
QUALIDADE

Se no conjunto de dados recolhidos a qualidade das águas
balneares, os valores das contagens microbiológicas forem
iguais ou melhores ao definido para a “boa qualidade”.

QUALIDADE
ACEITÁVEL

Se no conjunto de dados recolhidos a qualidade das águas
balneares, os valores das contagens microbiológicas forem
iguais ou melhores ao definido para a “qualidade aceitável”.

QUALIDADE
MÁ

Se no conjunto de dados recolhidos a qualidade das águas
balneares, os valores das contagens microbiológicas forem
piores ao definido para a “qualidade aceitável”.

Tabela 4.12 – Classificação das águas balneares

4.3.1.6.2

Resultados 2012-2017

De acordo com os registos da APA, desde a entrada em vigor do Decreto-lei n.º 113/2012, de 23 de
maio, a zona balnear do Cabedelo apresenta “água própria para banhos”, com uma classificação, de
um modo geral, de Boa e Aceitável (Tabela 4.13). A Praia do Forte foi por sua vez proibida a banhos
nos dois últimos anos, fruto dos níveis de contaminação microbiológica registados, possivelmente,
atendendo às pressões anteriormente identificadas (4.3.1.3), de origem urbana.
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Ano

PTXCK9X
PRAIA DO FORTE

PTCU2k
CABEDELO

2012

---

EXCELENTE

2013

---

BOA

2014

---

ACEITÁVEL

2015

---

BOA

2016

MÁ

ACEITÁVEL

2017

MÁ

BOA

Fonte: https://snirh.ambiente.pt/

Tabela 4.13 – Qualidade das águas balneares

4.3.2
4.3.2.1

Recursos Hídricos Subterrâneos
Identificação e caracterização das massas de água

A área de intervenção abrange na sua íntegra a massa de água subterrânea PTO6_C2 Aluviões do
Mondego (Figura 4.24).
O sistema aquífero Aluviões do Mondego (O6) tem como âmbito territorial uma vasta planície aluvial
que se estende entre Coimbra e Figueira da Foz, com uma extensão de cerca de 45 km e com largura
2

máxima de 4 km. A massa de água, com uma área de 148 km , é limitada a teto por uma superfície livre
e por camadas intraformacionais e a muro por arenitos do triásico e calcários do jurássico. Na zona de
intervenção as formações cretácicas são o principal depósito aluvionar.
As formações geológicas dominantes na massa de água são areias, areias com seixos e calhaus, com
intercalações de argilas e lodos. Estas apresentam valores altos de transmissividade (T) e
produtividades médias de 34 l/s. A variabilidade de caudais é grande e traduz a variabilidade da textura
e de estrutura que são características dos volumes aluvionares. Regra geral o nível piezométrico
encontra-se bastante próximo da superfície do terreno, a apenas alguns metros de profundidade. A
relação hidráulica entre a massa de água e as linhas de água que a atravessam é de natureza sazonal
(influente ou efluente) dependendo da posição relativa dos níveis de água que, por sua vez, depende do
regime de escoamento nas linhas de água e/ou da bombagem na massa de água.
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Figura 4.24 – Enquadramento de Águas Subterrâneas

O escoamento de água subterrânea do sistema aquífero Aluviões do Mondego realiza-se de e para o rio
Mondego. Esta relação entre rio e massa de água depende, em grande parte da diferença de potencial
hidráulico existente e tem como direção geral, a direção litoral, ou seja, E-W. Poderá haver também
troca de águas com as massas de águas que lhe são contíguas ao longo de toda a área,
nomeadamente as massas de água PTO7 Figueira da Foz – Giesteira e PTO9 Louriçal, na envolvente
da área de intervenção.
O sistema aquífero é recarregado por infiltração direta da precipitação; pela infiltração de parte dos
excedentes da rega, de forma indireta ou por drenância ascendente e lateral (descarga oculta) através
dos escoamentos com origem nas formações hidrogeológicas adjacentes; e através da descarga dos
cursos de água que o atravessam e da escorrência superficial das encostas adjacentes. A recarga
3

média anual estimada é de 48 hm /ano.
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4.3.2.2

Usos e pressões nas massas de água subterrâneas

Os principais volumes captados nesta massa de água Aluviões do Mondego destinam-se à pecuária e
agricultura (Tabela 4.14). Não se registam captações para abastecimento público nesta massa de água.
O abastecimento à Figueira da Foz, em proximidade à área de Projeto é feito a partir de massas de
3

águas subterrâneas adjacentes. A soma dos volumes captados (27,68 hm /ano) mantém-se abaixo da
3

recarga anual estimada (48 hm /ano), o que traduz, de um modo geral, uma pressão reduzida.

Setor

Volume
3
(hm /ano)

Pressão
Significativa

Agrícola

9,61

Sim

Indústria

0,04

Não

Outros

0,03

Não

Pecuária

17,94

Sim

Urbano

0,06

Não

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis – 2º ciclo de planeamento (2016-2021);

Tabela 4.14 – Captação por setor de atividade

Saliente-se que para a área de Projeto, e envolvente imediata, não se identificam captações de águas
subterrâneas (Figura 4.25). As captações situam-se na massa de água adjacente (PTO7 – Figueira da
Foz-Gesteira), a norte da área de projeto, nos vales dos tributários do Mondego. Saliente-se ainda que
o Projeto fica fora de qualquer área de proteção a captações para abastecimento público.
De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis, as pressões quantificadas para a área de drenagem
da massa de água subterrânea O6 estimam-se em 83 t/ano de N e 3 t/ano de P (Tabela 4.15). As
principais cargas presentes na área de drenagem da massa de água têm origem agrícola, com cerca de
40 t/ano de N e de 2 t/ano de P, e na pecuária, com cerca de 43 t/ano de N e 0,6 t/ano de P. De
salientar que estas atividades se concentram nos setores mais a montante da massa de água e
portante fora da área de projeto.
Cargas (kg/ano)
Setor

Pressão
Significativa

Ntotal

Ptotal

Agrícola

40019,55

2226,65

Não

Pecuária

43260,87

616,62

Não

Fonte: PGRH Vouga, Mondego e Lis – 2º ciclo de planeamento (2016-2021);

Tabela 4.15 – Cargas por setor de atividade

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 97/431

Em cópias deste desenho com formato diferente do A3 atender à escala gráfica

-64000
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-60000

¯

Projeto
Áreas a dragar e reforço/consolidação pontual das
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10
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54000
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.
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Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala
1:25.000:
238-A - Vais (Figueira da Foz), 4 edição de 2018; 239 - Figueira da Foz, 3 edição de
2002 e Marinha das Ondas (Figueira da Foz), 3 edição de 2001.
NE 39/2019.
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4.3.2.3

Estado das massas de água

A avaliação do estado das massas de água subterrâneas envolve a avaliação do estado quantitativo e
estado químico. A classificação de BOM estado requer que se verifique um conjunto de condições
através da realização de uma série de testes de classificação, aplicáveis na avaliação do estado
quantitativo e do estado químico.
O estado quantitativo é dado pela pior classificação dos testes quantitativos relevantes. O estado
químico é dado pela pior classificação dos testes químicos relevantes para os elementos em risco. Se
qualquer um dos testes não cumprir os objetivos, a massa de água subterrânea é globalmente
classificada como estado MEDÍOCRE (princípio one out – all out).
De acordo com o PGRH do Vouga, Mondego e Lis a massa de água PTO6_C2 Aluviões do Mondego
apresentou um estado global de MEDÍOCRE no primeiro ciclo de planeamento, verificando-se uma
melhoria do mesmo no segundo ciclo de planeamento, quando passou a apresentar um BOM estado.
Em ambos os períodos a massa de água apresentou um estado quantitativo de BOM, uma vez que as
extrações registadas na massa de água foram substancialmente inferiores à recarga anual estimada
para a referida massa de água.
No que se refere ao estado qualitativo, registaram-se no primeiro ciclo de planeamento incumprimentos
das normas de qualidade estabelecidas para os parâmetros pH e Nitratos, tendo-se associado o estado
MEDÍOCRE a pressões de natureza difusa, nomeadamente com origem agrícola, a qual constitui uma
das principais pressões nas massas de água da região do Baixo Mondego.

4.3.3
4.3.3.1

Qualidade dos Sedimentos
Enquadramento

O presente projeto consiste no aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do
Porto da Figueira da Foz, para permitir a entrada e estacionamento de navios de maior dimensão,
3

através da execução de dragagens de uma componente sedimentar, estimada em 781 962 m , e do
3

desmonte/dragagem de uma componente de natureza rochosa, estimada em 49 360 m .
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A avaliação da qualidade dos sedimentos, em Portugal, a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro,
fixa as regras para a aplicação do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que estabelece o regime
da utilização dos recursos hídricos, na sequência da aprovação da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro
(lei da água), que transpôs para o ordenamento jurídico nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro (Directiva Quadro da Água).
Importa ainda referir que no âmbito do presente projeto a obrigação de caracterização dos sedimentos
resulta da necessidade de caracterizar o material a imergir no mar, nos termos do Decreto-Lei n.º
38/2015, na sequência da Convenção OSPAR.
A Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, apresenta no seu Anexo III informação relevante acerca
do número de estações (Tabela 4.16) a implementar por volume dragado e das análises a que as
amostras devem ser submetidas, contendo ainda uma classificação de materiais dragados de acordo
com o grau de contaminação (Classes 1 a 5) (Tabela 4.17).
3

Volume Dragado (m )

Número de Estações

Até 25 000

3

De 25 000 a 100 000

4-6

De 100 000 a 500 000

7-15

De 500 000 a 2 000 000

16-30

Mais de 2 000 000

Mais 10/1 milhão de m

3

Tabela 4.16 – Número de Estações de Monitorização a Implementar por Volume de Dragado
[Tabela 1 do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007]
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Parâmetros

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

Classe 5

Compostos orgânicos (µg/kg)
PCB

<5

5-25

25-100

100-300

>300

PAH

<300

300-2000

2000-6000

6000-20000

>20000

HCB

<0,5

0,5-2,5

2,5-10

10-50

>50

Metais (mg/kg)
As

<20

20-50

50-100

100-500

>500

Cd

<1

1-3

3-5

5-10

>10

Cr

<50

50-100

100-400

400-1000

>1000

Cu

<35

35-150

150-300

300-500

>500

Ni

<30

30-75

75-125

125-250

>250

Pb

<50

50-150

150-500

500-1000

>1000

Zn

<100

100-600

600-1500

1500-5000

>5000

Hg

<0,5

0,5-1,5

1,5-3,0

3,0-10

>10

Tabela 4.17 – Classificação de materiais de acordo com o grau de contaminação: metais (mg/kg),
compostos orgânicos (µg/kg) [Tabela 2 do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007]

A cada uma das cinco classes de qualidade está associada a seguinte forma de eliminação dos
materiais dragados (Tabela 4.18).

Classe 1

Material dragado limpo: pode ser depositado no meio aquático ou reposto em locais sujeitos a
erosão ou utilizado para alimentação de praias sem normas restritivas

Classe 2

Material dragado com contaminação vestigiária: pode ser imerso no meio aquático tendo em
atenção as características do meio receptor e o uso legítimo do mesmo.

Classe 3

Material dragado ligeiramente contaminado: pode ser utilizado para terraplenos ou no caso de
imersão necessita de estudo aprofundado do local de deposição e monitorização posterior do
mesmo.

Classe 4

Material dragado contaminado: colocação em terra, em local impermeabilizado, com a
recomendação de posterior cobertura de solos impermeáveis.

Classe 5

Material muito contaminado: idealmente não deverá ser dragado e em caso imperativo, deverão os
dragados ser encaminhados para tratamento prévio e ou deposição em aterro de resíduos
devidamente autorizado, sendo proibida a sua imersão.

Tabela 4.18 – Classes de Qualidades dos Sedimentos (material dragado)
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4.3.3.2

Localização e características das estações de amostragem

O número de estações para recolha de amostras de sedimentos foi determinado pelo disposto na
Tabela 1 da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro, que tem em conta o volume de material a
dragar. No presente caso foram selecionadas 19 estações de amostragem, cuja localização e
características são apresentadas na tabela seguinte (Tabela 4.19). A localização das estações de
amostragem encontra-se ainda representada na Figura 4.26.

X

Y

Cota da
superfície
sedimentar
(m ZH)

S2

-63660,3

52575,5

-7,5

-16,5

2,0

-9,5

-10,5

S6

-63473,9

52818,7

-8,6

-14,0

2,0

-10,6

-10,5

-63254,8

53023,0

-7,5

-14,0

2,0

-9,5

-10,5

BA.1

-63553,0

52837,3

-8,5

-14,0

2,0

-10,5

-10,5

BA.2

-63505,9

52699,3

-8,5

-16,0

2,0

-10,5

-10,5

BA.3

-63349,1

52934,6

-7,5

-32,0

3,0

-10,5

-10,5

S11

-62879,7

53151,2

-6,7

-9,7

3,0

-9,7

-10,5

-62896,6

53257,2

-7,6

-9,6

2,0

-9,6

-10,5

AP.1

-62662,8

53197,2

-8,5

-11,0

1,3

-9,5

-9,5

S15

-62512,9

53251,6

-7,8

-8,8

1,0

-8,8

-8,0

S16

-62514,7

53309,1

-6,9

-7,6

0,7

-7,6

-8,0

S19

-62115,1

53328,2

-6,7

-7,7

1,0

-7,7

-8,0

S21

-61713,7

53288,2

-7,2

-8,7

1,5

-8,7

-8,0

-61715,4

53345,7

-6,6

-9,6

3,0

-9,6

-8,0

-61313,6

53292,2

-7,1

-10,0

2,9

-10,0

-8,0

S25

-61315,5

53354,9

-5,6

-8,6

3,0

-8,6

-8,0

S27

-60912,5

53260,6

-7,2

-10,0

2,8

-10,0

-8,0

S28

-60915,6

53364,1

-7,0

-10,0

3,0

-10,0

-8,0

S30

-60512,8

53277,9

-7,0

-10,0

3,0

-10,0

-8,0

Estação

Localização

S9

Coordenadas
ETRS89-TM06

Cota da
superfície
rochosa
(m ZH)

Coluna de
amostragem
(m)

Cota
atingida
(m)

Cota a
atingir
(m)

Barra

S12

S22
S24

Anteporto

Canal
Interior

Tabela 4.19 – Localização e Características das Estações de Amostragem
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Figura 4.26 – Localização das Estações de Amostragem

4.3.3.3

Caracterização Física e Química dos sedimentos

4.3.3.3.1

Caracterização física

Para a caracterização física dos materiais a dragar, conforme a Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
novembro, foram realizados um conjunto de ensaios laboratoriais para determinação da granulometria,
densidade dos sedimentos, carbono orgânico total e estimativa da percentagem de sólidos presentes
em cada uma das amostras.
Na Tabela 4.20 são apresentados os resultados obtidos para as várias estações de amostragem. Os
boletins analíticos apresentam-se no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos.

Estação

Densidade
(g/cm3)

COT (mg/kg)

Areia
(%)

Limo
(%)

Argila
(%)

Classificação
textural

Matéria Seca
(% de sólidos)

S2 (1 m)

1,6

<10000(LQ)

97,6

1,0

1,4

A-Arenoso

77

S2 (2 m)

1,6

<10000(LQ)

97,6

2,0

0,4

A-Arenoso

82

S6 (1 m)

1,4

<10000(LQ)

98,6

1,0

0,4

A-Arenoso

82

S6 (2 m)

1,3

<10000(LQ)

98,6

1,0

0,4

A-Arenoso

85

S9 (1 m)

1,7

<10000(LQ)

97,6

1,0

1,4

A-Arenoso

76

S9 (2 m)

1,4

<10000(LQ)

98,6

1,0

0,4

A-Arenoso

81

BA.1 (1 m)

2,0

<10000(LQ)

96,9

1,0

2,1

A-Arenoso

76

BA.1 (2 m)

2,0

<10000(LQ)

96,9

1,0

2,1

A-Arenoso

81

BA.2 (1 m)

1,9

<10000(LQ)

96,9

1,0

2,1

A-Arenoso

83
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Estação

Densidade
(g/cm3)

COT (mg/kg)

Areia
(%)

Limo
(%)

Argila
(%)

Classificação
textural

Matéria Seca
(% de sólidos)

BA.2 (2 m)

2,3

<10000(LQ)

97,9

1,0

1,1

A-Arenoso

83

BA.3 (3 m)

2,0

<10000(LQ)

97,9

1,0

1,1

A-Arenoso

77

BA.3 (2 m)

2,0

<10000(LQ)

97,9

1,0

1,1

A-Arenoso

76

BA.3 (1 m)

1,8

<10000(LQ)

97,6

1,0

1,1

A-Arenoso

77

S11 (3 m)

1,4

<10000(LQ)

97,6

1,0

1,4

A-Arenoso

72

S11 (2 m)

1,3

<10000(LQ)

97,6

1,0

1,4

A-Arenoso

78

S11 (1 m)

1,5

12000

96,8

2,0

1,2

A-Arenoso

79

S12 (1 m)

1,5

<10000(LQ)

97,8

1,0

1,2

A-Arenoso

84

S12 (2 m)

1,5

<10000(LQ)

97,8

1,0

1,2

A-Arenoso

81

AP.1 (1 m)

2,2

<10000(LQ)

97,9

1,0

1,1

A-Arenoso

84

S15 (1 m)

1,4

<10000(LQ)

96,8

1,0

2,2

A-Arenoso

84

S16 (1 m)

1,4

<10000(LQ)

97,8

1,0

1,2

A-Arenoso

82

S19 (1 m)

1,5

17000

95,8

1,0

3,2

A-Arenoso

79

S21 (1 m)

1,6

14000

80,8

13,0

6,2

FA-Franco-Arenoso

56

S21 (2 m)

1,6

<10000(LQ)

98,8

1,2

0,2

A-Arenoso

84

S22 (3 m)

1,5

<10000(LQ)

98,2

0,9

0,8

A-Arenoso

86

S22 (2 m)

1,4

<10000(LQ)

91,2

4,9

3,8

A-Arenoso

72

S22 (1 m)

1,5

11000

90,2

4,9

4,8

AF-Areno-Franco

71

S24 (3 m)

1,5

<10000(LQ)

83,2

10,9

5,8

FA-Franco-Arenoso

69

S24 (2 m)

1,5

26000

75,2

16,9

7,8

FA-Franco-Arenoso

62

S24 (1 m)

1,5

18000

75,2

16,9

7,8

FA-Franco-Arenoso

56

S25 (3 m)

1,5

<10000(LQ)

91,2

3,9

4,8

A-Arenoso

69

S25 (2 m)

1,7

19000

78,2

14,9

6,8

FA-Franco-Arenoso

65

S25 (1 m)

1,6

22000

77,2

16,9

5,8

FA-Franco-Arenoso

62

S27 (3 m)

1,7

<10000(LQ)

93,4

3,0

3,6

A-Arenoso

88

S27 (2 m)

1,5

17000

60,4

30,0

9,6

FL-Franco-Limoso

54

S27 (1 m)

1,7

22000

72,4

19,0

8,6

FA-Franco-Arenoso

42

S28 (3 m)

1,7

<10000(LQ)

90,4

6,0

3,6

AF-Areno-Franco

83

S28 (2 m)

1,7

18000

60,4

27,0

12,6

F-Franco

43

S28 (1 m)

1,6

21000

66,4

24,0

9,6

F-Franco

41

S30 (1 m)

1,7

21000

43,4

41,0

15,6

FL-Franco-Limoso

39

S30 (2 m)

1,5

21000

42,4

43,0

14,6

FL-Franco-Limoso

41

S30 (3 m)

1,6

18000

76,4

16,0

7,6

FA-Franco-Arenoso

57

Tabela 4.20 – Resultados obtidos de Densidade, COT, Areia, Limo, Argila, Classificação textural e
Matéria seca
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Da análise da tabela anterior é possível verificar que as amostras referentes às várias estações de
amostragem são constituídas por material predominantemente arenoso. Na grande maioria das
estações de amostragem a fração grosseira (arenosa) representa mais de 90%. A exceção verifica-se
nas estações S21, S24, S25, S27, S28 e S30 (todas localizadas no Canal Interior), nas quais, pelo
menos, uma das amostras recolhidas em cada estação apresenta percentagens de fração grosseira
inferiores a 85%.
Na maioria destas estações apesar de uma maior representatividade das frações finas (limo e argilas), a
fração arenosa mantém-se como dominante, com exceção da estação S30 (2 m) onde predomina a
fração fina (limo), seguida da fração grosseira (areia).
No que se refere à densidade de partículas sólidas, os valores das amostras estão compreendidos entre
3

as 1,3 e 2,3 g/cm . Não parece existir relação entre os valores de densidade obtidos e a textura, o que é
explicado pela relativa homogeneidade das amostras de sedimentos recolhidas.
Quanto à percentagem de sólidos presentes nas amostras recolhidas, este parâmetro apresenta um
valor médio de 71%, variando entre 39% e os 88%. Este valor médio resulta do carácter arenoso da
maioria das amostras, como se pode verificar anteriormente. As percentagens mais baixas coincidem
com as amostras com uma maior representatividade da fração fina.
Na Tabela 4.21 apresentam-se os resultados obtidos da análise granulométrica para as amostras de
sedimentos. Da sua análise verifica-se que a maior percentagem de amostras fica retida no peneiro com
uma malha de 600 µm, seguido do peneiro com uma malha de 315 µm.
Percentagem de amostras que fica retida em cada um dos dez peneiros (%)
Estação

<75
µm

75
µm

150
µm

315
µm

600
µm

1,18
mm

2,36
mm

4,75
mm

6,3
mm

9,50
mm

12,5
mm

S2 (1 m)

0,05

0,96

1,2

2,6

94

0,35

0,51

0,61

0

0

0

S2 (2 m)

0

1,00

3

3,4

77

0,77

15,0

0

0

0

0

S6 (1 m)

0,04

0,09

8,6

25

65

65

0

0

0

0

0

S6 (2 m)

0

0,99

2,9

12

76

76

0,1

0

0

0

0

S9 (1 m)

0,05

0,85

3

19

76

76

0

0

0

0

0

S9 (2 m)

0,03

0,24

5,8

31

55

55

0,52

0

0

0

0

BA.1 (1 m)

0,18

0,38

7,3

23

62

2,3

2,4

2,3

0

0

0,18

BA.1 (2 m)

0,64

0,66

2,8

14

73

4,2

1,3

1,1

2,2

0

0

BA.2 (1 m)

0,24

0,81

3,2

24

61

8,5

1,4

0,24

0,30

0

0,26

BA.2 (2 m)

0

0

1,14

4,5

76

16

1,8

0,45

0,07

0,36

0

BA.3 (3 m)

0,06

0,03

6,6

39

49

2,0

2,2

1,6

0

0

0

BA.3 (2 m)

0,28

0,56

21,9

65

11

0,85

0,2

0,14

0,11

0

0
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Percentagem de amostras que fica retida em cada um dos dez peneiros (%)
Estação

<75
µm

75
µm

150
µm

315
µm

600
µm

1,18
mm

2,36
mm

4,75
mm

6,3
mm

9,50
mm

12,5
mm

BA.3 (1 m)

0

0,25

12,4

43

39

2,0

1,6

0,97

0,54

0,5

0

S11 (3 m)

0,04

0,53

2,4

23

62

4,8

6,8

0,53

0,44

0

0

S11 (2 m)

0

0,43

3,5

4,9

81

9,4

0,65

0

0

0

0

S11 (1 m)

0

0,21

4,8

8,5

72

11

3,5

0,46

0

0

0

S12 (1 m)

0,03

0,28

9

31

58

1,3

0,63

0

0

0

0

S12 (2 m)

0,1

0,13

4,6

30

65

0,6

0,07

0

0

0

0

AP.1 (1 m)

0

0,02

1,63

9,5

55

15

6,2

1,80

2,5

2,2

6,3

S15 (1 m)

0,03

0,09

4,8

31

63

1,4

0,09

0

0

0

0

S16 (1 m)

0

0,94

11

30

57

0,57

0

0

0

0

0

S19 (1 m)

0,34

0,62

1,5

13

84

0,22

0,56

0

0

0

0

S21 (1 m)

0,49

2,6

7,2

11

78

0,58

0

0

0

0

0

S21 (2 m)

0,34

0,73

1,2

12

83

0,64

0,49

1

0

0

0

S22 (3 m)

0,62

1,2

13

19

55

3,8

6,6

0,53

0

0

0

S22 (2 m)

0,89

0,42

2,9

7,9

76

4,6

0,68

3,3

2,4

1,2

0

S22 (1 m)

0,2

3,2

10

38

38

3,6

5,8

0,4

0,4

0

0

S24 (3 m)

0,22

0,66

5,7

20

46

3,5

4,2

2,6

5,5

11

0

S24 (2 m)

0,22

0,45

4,7

19

50

2,9

4,9

2,2

4,5

11

0

S24 (1 m)

0

0

0,65

6,2

43

38

2,5

1,6

3,1

5,4

0

S25 (3 m)

0

0,16

0,81

9,4

45

39

2,3

0,65

1,8

0,48

0

S25 (2 m)

0

0,16

0,78

5,2

64

24

2,2

0,94

2

0,94

0

S25 (1 m)

0

0

1,9

42

44

8,8

1,9

0,76

0,38

0

0

S27 (3 m)

0

0

0,33

16

41

40

3,3

0

0

0

0

S27 (2 m)

0,34

0,34

2,7

39

49

3,4

4,7

0,67

0,34

0

0

S27 (1 m)

0,35

1,4

5,3

34

43

4,6

6

2,1

2,8

0

0

S28 (3 m)

0,33

1,3

10

29

36

2,3

3,3

2,6

3,9

11

0

S28 (2 m)

0

0,4

5,2

33

48

3,2

2,8

1,2

3,6

2,4

0

S28 (1 m)

0

0

7,5

4,6

66

5,8

6,9

3,5

5,2

0,58

0

S30 (1 m)

0

0

1,5

13

37

38

3,8

2,3

3,4

1

0

S30 (2 m)

0

0

6

26

60

5,5

2,1

0

0

0

0

S30 (3 m)

0

0

5,7

33

57

0,95

1,9

0,95

0

0,47

0

Tabela 4.21 – Resultados obtidos da análise granulométrica para as amostras de sedimentos
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4.3.3.3.2

Caracterização química

Na Tabela 4.22 apresentam-se as concentrações obtidas nas análises químicas para os metais e
compostos orgânicos indicados pela Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro. Os boletins analíticos
apresentam-se no Anexo 4 do Volume 3 – Anexos.
Da sua análise verifica-se que, para a larga maioria dos parâmetros, os valores obtidos se situam
abaixo dos limites de quantificação dos métodos analíticos. Excetua-se o caso das concentrações de
Arsénio, cujos resultados se encontram sempre acima do limite de quantificação.
É ainda de referir que na quase totalidade das amostras os valores das concentrações apresentadas se
situam abaixo do limite estipulado para classificação dos sedimentos em Classe 1. Excetua-se o caso
do parâmetro hidrocarboneto aromático policíclicos (HAPs) na estação S11 (3 m), que ultrapassa esse
limiar.
Estação

Hg

Pb

Zn

Cu

Cd

Ni

As

HAP

HCB

PCB

S2 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

4,8

<27(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S2 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,7

<28(LQ) <0,49(LQ) <2,5(LQ)

S6 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

4,6

<27(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S6 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,3

<26(LQ) <0,50(LQ) <2,3(LQ)

S9 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

4,2

<29(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S9 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,2

<24(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

BA.1 (1 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,5

<30(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

BA.1 (2 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,5

<28(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

BA.2 (1 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,7

BA.2 (2 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,6

<27(LQ) <0,47(LQ) <2,3(LQ)

BA.3 (3 m) <0,33(LQ) <17(LQ)

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

3,4

<27(LQ) <0,47(LQ) <2,4(LQ)

BA.3 (2 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

3,3

<28(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

BA.3 (1 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

3,4

<29(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S11 (3 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

4,5

S11 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

3,6

<28(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S11 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

4,2

<28(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S12 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,5

<25(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S12 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,7

<29(LQ) <0,49(LQ) <2,5(LQ)

AP.1 (1 m) <0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,3

<26(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S15 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,5

<26(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S16 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,1

<24(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S19 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

2,8

<26(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S21 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

4,9

<24(LQ) <0,43(LQ) <2,1(LQ)
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22

Cr

22

18

18

20

27

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

210

620

<0,50(LQ) <2,5(LQ)

<0,50(LQ) <2,5(LQ)
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Estação

Hg

Pb

Zn

Cr

Cu

Cd

Ni

As

HAP

HCB

PCB

S21 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

0,87

<24(LQ) <0,49(LQ) <2,5(LQ)

S22 (3 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,8

<25(LQ) <0,49(LQ) <2,5(LQ)

S22 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

33

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

6,1

<26(LQ) <0,47(LQ) <2,4(LQ)

S22 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

30

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

5,5

S24 (3 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

39

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

7,8

<28(LQ) <0,45(LQ) <2,2(LQ)

S24 (2 m)

<0,33(LQ)

18

45

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

9,7

<24(LQ) <0,45(LQ) <2,2(LQ)

S24 (1 m)

<0,33(LQ)

17

42

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

8,7

<27(LQ) <0,46(LQ) <2,3(LQ)

S25 (3 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

29

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

4,0

<25(LQ) <0,44(LQ) <2,2(LQ)

S25 (2 m)

<0,33(LQ)

53

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

9,1

<26(LQ) <0,45(LQ) <2,2(LQ)

S25 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

38

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

8,3

<24(LQ) <0,47(LQ) <2,3(LQ)

S27 (3 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,2

S27 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

32

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

7,7

S27 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

33

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

7,5

S28 (3 m)

<0,33(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

1,9

S28 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

32

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

7,2

S28 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

31

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

7,4

S30 (1 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

32

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

7,0

S30 (2 m)

<0,33(LQ) <17(LQ)

32

<17(LQ) <17(LQ) <0,33(LQ) <10(LQ)

5,7

<25(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)

S30 (3 m)

<0,33(LQ)

55

<17(LQ) <17(LQ)

12

<25(LQ) <0,49(LQ) <2,4(LQ)

18

27

0,34

<10(LQ)

97

110

<0,49(LQ) <2,4(LQ)

<0,46(LQ) <2,3(LQ)

<26(LQ) <0,50(LQ) <2,5(LQ)
92

<0,49(LQ) <2,5(LQ)

<27(LQ) <0,49(LQ) <2,5(LQ)
130

<0,48(LQ) <2,4(LQ)

<25(LQ) <0,49(LQ) <2,5(LQ)
28

<0,46(LQ) <2,3(LQ)

Legenda:
< LQ – Inferior ao limite de Quantificação do respetivo método analítico
Classe 1

Classe 2

Tabela 4.22 – Resultados obtidos de metais (mg/Kg) e compostos orgânicos (µg/Kg)

4.3.3.4

Classificação dos Sedimentos

Na Tabela 4.23 apresenta-se a classificação dos sedimentos de acordo com a Portaria n.º 1450/2007
de 12 de novembro, bem como dos parâmetros responsáveis por uma classificação que não seja
Classe 1.
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Da análise dos resultados dos ensaios químicos resulta a quase total conformidade das amostras de
sedimentos com a classe mais favorável de contaminação de materiais a dragar – Classe 1: Material
dragado limpo e que pode ser depositado no meio aquático, reposto em locais sujeitos a erosão ou
utilizado para alimentação de praias sem normas normativas. Apenas uma das amostras analisadas na
estação S11 se insere na Classe 2, que caracteriza o material dragado com contaminação vestigiária e
que pode ser imerso no meio aquático tendo em atenção as características do meio recetor e o uso
legítimo do mesmo. Conforme referido no ponto anterior, os hidrocarbonetos aromático policíclicos
(HAPs) são os responsáveis por essa classificação. Importa todavia salientar que o valor de
concentração se situa mais próximo do limite com a Classe 1, do que do limite com a Classe 3.

Classe

Parâmetro
responsável

S2 (1 m)

1

---

S2 (2 m)

1

---

S6 (1 m)

1

---

S6 (2 m)

1

---

S9 (1 m)

1

---

S9 (2 m)

1

---

1

---

BA.1 (2 m)

1

---

BA.2 (1 m)

1

---

BA.2 (2 m)

1

---

BA.3 (3 m)

1

---

BA.3 (2 m)

1

---

BA.3 (1 m)

1

---

S11 (3 m)

2

HAP

S11 (2 m)

1

---

1

---

S12 (1 m)

1

---

S12 (2 m)

1

---

AP.1 (1 m)

1

---

Estação

BA.1 (1 m)

Localização

Barra

S11 (1 m)
Anteporto

(Cont.)
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(Cont.)

Classe

Parâmetro
responsável

S15 (1 m)

1

---

S16 (1 m)

1

---

S19 (1 m)

1

---

S21 (1 m)

1

---

S21 (2 m)

1

---

S22 (3 m)

1

---

S22 (2 m)

1

---

S22 (1 m)

1

---

S24 (3 m)

1

---

S24 (2 m)

1

---

S24 (1 m)

1

---

1

---

S25 (2 m)

1

---

S25 (1 m)

1

---

S27 (3 m)

1

---

S27 (2 m)

1

---

S27 (1 m)

1

---

S28 (3 m)

1

---

S28 (2 m)

1

---

S28 (1 m)

1

---

S30 (1 m)

1

---

S30 (2 m)

1

---

S30 (3 m)

1

---

Estação

S25 (3 m)

Localização

Canal interior

Tabela 4.23 – Classificação dos sedimentos de acordo com a Portaria n.º 1450/2007 de 12 de
novembro
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4.4

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

4.4.1

Metodologia

Neste ponto realiza-se a caracterização climatológica da área em estudo, visando a descrição dos
principais elementos do clima da zona.
A metodologia adotada consistiu na:
•

Localização das estações meteorológicas existentes na região e seleção da mais representativa
do local em estudo;

•

Recolha dos dados climatológicos de base;

•

Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais dos meteoros
pertinentes (temperatura, precipitação, humidade, insolação e evaporação, velocidade e direção
do vento, e outros);

•

Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas particulares (ventos
fortes, chuvadas torrenciais, neblinas, nevoeiros, geadas, trovoadas, etc.).

A caracterização climática local foi realizada tendo como base a análise estatística das Normais
Climatológicas da Região de “Entre Douro e Minho” e “Beira Litoral” correspondentes ao período de
1951-1980, publicadas pelo Instituto de Meteorologia (INMG, 1990), tendo sido utilizados os dados
registados na Estação Climatológica Barra do Mondego, não só pela sua proximidade à área do projeto,
como também, pela altitude similar a que se encontra o projeto. No quadro seguinte apresentam-se as
principais características da Estação Climatológica Barra do Mondego.

Local

Latitude

Longitude

Altitude (m)

Período de Observação
Analisado

Barra do Mondego

40º08’N

8º51’W

7,0

1954/1980

Tabela 4.24 – Características da estação climatológica Barra do Mondego

Avalia-se igualmente, neste ponto, a questão das Alterações Climáticas, não só no que respeita às
variáveis climáticas propriamente ditas, mas também a avaliação, de um modo transversal, dos diversos
fatores ambientais que serão afetados por estas alterações e que apresentem relevância para a área de
estudo. Pretende-se, em último grau, estimar a situação de referência sem projeto para um período de
10 ou 20 anos, a partir do qual estas alterações começarão a fazer efeito.
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4.4.2

Enquadramento climático regional

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações climatológicas
permitem classificar em termos quantitativos o clima. É o caso da classificação climática de Köppen,
que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e aos aspetos de revestimento vegetal da
superfície do globo.
A classificação climática de Köppen, numa síntese, caracteriza o clima dos lugares e regiões com base
nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de precipitação e na sua distribuição
correlacionada ao longo dos meses do ano. Nesta classificação são considerados cinco tipos climáticos
correspondentes aos grandes tipos de clima planetários.
Segundo Köppen, a zona em estudo apresenta um clima de tipo Csb (Figura 4.27). Isto implica as
seguintes características:
C

Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais frio é inferior a
18ºC, mas superior a –3ºC, enquanto o mês mais quente apresenta valores superiores a
10ºC;

s

Estação seca no verão, em que a quantidade de precipitação do mês mais seco do
semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e inferior a 40
mm;

b

Verão pouco quente mas extenso, em que a temperatura média do ar no mês mais quente
do ano é inferior a 22ºC, havendo mais de quatro meses cuja temperatura média é superior
a 10ºC.

Obviamente que os valores extremos que caracterizam esta classificação se baseiam em critérios
arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer divergências em
níveis de caracterização mais detalhados.
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Fonte: IPMA

Figura 4.27 – Classificação climática de Köppen

4.4.3

Caracterização climática da área de estudo

Para a caracterização climática da área em estudo atenderam-se aos dados climáticos registados na
estação climatológica Barra do Mondego e que reportam ao período 1954-1980, considerando a
temperatura do ar, precipitação, humidade, regime de ventos, nevoeiro e nebulosidade e trovoadas.
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4.4.3.1

Temperatura

Na Figura 4.28 apresentam-se as médias mensais das temperaturas máxima, média e mínima para a
estação da Barra do Mondego.
Barra do Mondego

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Temp.máx.ar (ºC)
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Out Nov Dez Ano

13,9 14,6 15,9 17,5 19,3 21,3 23,0 23,0 22,2 20,8 16,8 14,4 18,6

Temp.média.ar (ºC) 10,8 10,9 12,3 13,8 15,6 17,7 18,8 19,0 18,3 16,6 12,8 10,4 14,8
Temp.min.ar (ºC)

7,8

7,2

8,7 10,1 12,0 14,1 14,5 14,9 14,4 12,3 8,9

6,4 10,9

Fonte: INMG, Lisboa 1990

Figura 4.28 – Variação da temperatura máxima, média e mínima e amplitude térmica
média mensal para a estação Barra do mondego

A temperatura média do ar na área de estudo varia entre 10,4°C em dezembro e 19,0°C em agosto. A
temperatura máxima média mensal do ar varia entre 13,9°C em janeiro e 23,0°C em julho e agosto,
variando a temperatura mínima média mensal do ar entre 6,4°C e 14,9°C, em dezembro e agosto,
respetivamente.
Na estação da Barra do Mondego verifica-se que ocorrem apenas dias com temperatura mínima
negativa nos meses de janeiro e fevereiro. Saliente-se ainda que o número médio de dias com
temperaturas negativas é extremamente reduzido, sendo em ambos os meses de 0,4 dias.
Verifica-se que anualmente o número médio de dias com temperaturas mínimas superiores a 20°C é de
0,2, sendo que de setembro a maio não ocorre qualquer dia com temperatura mínima superior a 20°C.
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4.4.3.2

Precipitação

Na Figura 4.29 apresentam-se as precipitações mensais e diárias para a estação da Barra do
Mondego.

Barra do Mondego
140,0
Precipitação (mm)

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Jan Fev

Ma Ab Ma
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Ou No De
Jun Jul
Set
r
r
i
o
t
v z

Precipitação total (mm) 114,6102,378,6 56,0 53,3 23,0 5,0 10,0 30,7 78,6 89,1 83,0
Precipitação máx. diária
50,7 44,0 47,0 54,8 54,0 33,0 10,9 27,0 34,2 42,5 68,0 44,5
(mm)
Fonte: INMG, Lisboa 1990

Figura 4.29 – Índices pluviométricos mensais e diários

A precipitação média total anual registada na Barra do Mondego foi de 724,2 mm, sendo janeiro o mês
mais chuvoso do ano, com uma precipitação média mensal de 114,6 mm.
Nesta estação verifica-se a ocorrência de apenas dois meses mais secos, julho e agosto, com
precipitações médias mensais de 5 mm e 10 mm, respetivamente.
O valor máximo de precipitação diário foi de 68,0 mm, registado em novembro.
A precipitação ocorreu em todos os meses do ano, embora nos meses de julho e agosto o número
médio de dias com precipitação (R≥1,0 mm) não tenha excedido os 1,2 e 1,9 dias, respetivamente.
O número médio anual de dias com precipitação superior a 1,0 mm foi de 23,7 dias, distribuídos
maioritariamente pelos meses de outubro a maio. No que se refere ao número médio anual de dias com
precipitação superior a 10,0 mm, este foi de 15,6 dias.
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4.4.3.3

Humidade do ar

Na estação climatológica em estudo o valor mínimo da humidade relativa do ar ocorre em abril (78%) e
o valor máximo ocorre em janeiro (89%). A variação ao longo do dia da humidade relativa do ar
depende fortemente da temperatura atingindo-se os valores mínimos durante a tarde quanto a
temperatura do ar é mais elevada, sendo essa diminuição mais importante nos meses de verão.
O valor médio anual da humidade relativa do ar na estação climatológica em análise é de 84%.

Humidade relativa do ar média (%)
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Fonte: INMG, Lisboa 1990

Figura 4.30 – Humidade relativa do ar (às 9 horas) média para a estação Barra do Mondego

4.4.3.4

Nebulosidade

No quadro seguinte apresenta-se o número médio de dias de céu encoberto (valor da nebulosidade
maior ou igual a 8/10).
Número de dias médio com valor da nebulosidade maior ou igual a 8/10 (céu encoberto)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

13,1

9,9

11,3

7,1

6,7

5,9

3,4

3,8

5,6

7,4

10,1

10,0

94,3

Fonte: INMG, Lisboa 1990

Tabela 4.25 – Número de dias médio com valor da nebulosidade maior ou igual a 8/10
(céu encoberto)
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O número médio de dias com valor da nebulosidade maior ou igual a 8/10 é máximo de novembro a
março. Em setembro (0,2 dias) e outubro (0,4 dias) ocorrem em média, o menor número de dias de
nebulosidade maior ou igual a 8/10. Anualmente, o número de dias com nebulosidade maior ou igual a
8/10 é de 94,3 dias.
O número médio de dias de céu limpo (valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10) é apresentado no
quadro seguinte.
Número de dias médio com valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10 (céu limpo)
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

6,9

7,0

6,4

7,2

8,6

8,0

11,8

11,3

6,4

9,2

6,4

8,2

Ano

Fonte: INMG, Lisboa 1990

Tabela 4.26 – Número de dias médio com valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10
(céu limpo)

O número médio de dias com valor da nebulosidade menor ou igual a 2/10 é máximo em julho (11,8
dias) e agosto (11,3 dias). Em março e setembro ocorrem em média, o menor número de dias de
nebulosidade menor ou igual a 2/10. Anualmente, o número de dias com nebulosidade menor ou igual a
2/10 é de 97,4 dias.

4.4.3.5

Nevoeiro

No quadro seguinte apresenta-se o número médio de dias com ocorrência de nevoeiro.
Número médio de dias com ocorrência de nevoeiro
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

3,7

3,4

2,6

1,7

2,5

2,4

4,8

5,4

6,0

3,3

2,7

2,6

41,1

Fonte: INMG, Lisboa 1990

Tabela 4.27 – Número médio de dias com ocorrência de nevoeiro

O número médio de dias com ocorrência de nevoeiro é superior entre agosto e setembro. Em abril,
junho e julho ocorre em média, o menor número de dias com nevoeiro. Anualmente, o número de dias
com ocorrência de nevoeiro é de 41,1 dias.
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4.4.3.6

Regime dos ventos

Na Figura 4.31 apresenta-se a rosa-dos-ventos relativa à estação climatológica da Barra do Mondego,
com indicação da frequência e velocidade média dos ventos.
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Fonte: INMG, Lisboa 1990

Figura 4.31 – Regime médio do vento ao Longo do ano para a estação Barra do Mondego

Verifica-se que os rumos de vento mais frequentes são o N (rumo 0º) e o NW (rumo 315º). A frequência
do vento considerado “calmo” é baixa (cerca de 7% em média). Verifica-se também que ocorrem, em
média, ventos com velocidades superiores a 36 km/h durante 63,3 dias e, superiores a 55 km/h, durante
95 dias por ano.
Da análise da figura anterior verifica-se que os rumos em evidência, no que respeita à frequência de
ocorrência, se situam na faixa N, NW, W e SW. As velocidades médias horárias para estes rumos
situam-se em valores relativamente baixos, variando ao longo do ano entre 13,6 e 21,7 km/h, com
média de 20,2 km/h.
A figura permite ainda constatar que as forças do vento se fazem sentir com especial incidência (força e
frequência conjugadas) do sector entre N e SW, sendo estes os rumos que mais poderão afetar as
manobras de acesso à Barra, uma vez que tendem a desviar as embarcações para a costa ou para Sul.
No que respeita a ventos intensos, verifica-se que estes ocorrem com velocidade superior a 36 km/h,
em média, durante 63,3 dias/ano (e apenas durante 9,5 dias com velocidade superior a 55 km/h).
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4.4.4

Alterações climáticas

A análise conjunta do regime de precipitação, evaporação e temperatura permite identificar as seguintes
características do regime termo-pluviométrico da região, com base na análise dos dados apresentados
anteriormente para a estação climatológica Barra do Mondego.
•

O período de pluviosidade reduzida e de maior evapotranspiração é coincidente com os meses
mais quentes do ano, definindo a estação seca no verão, sendo que a estação seca decorre
entre os meses de junho e setembro;

•

Os meses chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo os maiores volumes
de precipitação durante todo o Inverno, verificando-se uma diminuição na transição entre a
Primavera e o Verão, sendo que a estação húmida se verifica entre os meses de dezembro e
janeiro.

De acordo com as previsões climáticas desenvolvidas no âmbito das alterações climáticas e transpostas
na Estratégia Nacional de Alteração às Alterações Climáticas 2020 (ENAAC 2020), contemplada no
Quadro Estratégico para a Política Climática (QEPic), a generalidade dos cenários de alterações
climáticas para o período 2080-2100 projeta alterações significativas do ciclo anual da precipitação em
Portugal continental, com tendência para a sua redução durante a primavera, verão e outono.
Alguns modelos sugerem a redução da precipitação anual, em particular nas regiões sul do continente e
um aumento da precipitação durante o inverno, devido a aumentos no número de dias de precipitação
forte. Projeta-se também um aumento significativo da temperatura média anual e da temperatura
máxima no verão, o que levará a um aumento do risco de incêndio, que irá alterar as capacidades de
uso e ocupação do solo e trará implicações sobre os recursos hídricos.
Mais especificamente para a zona centro, considera-se a avaliação realizada para o município da
Figueira da Foz, no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e que prevê
as alterações para este Município apresentadas na Figura 4.32.
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Figura 4.32 – Resumo das Principais Alterações Climáticas para o Município da Figueira da Foz até
ao final do Século (EMAAC Figueira da Foz, 2016)

No mesmo documento, é avaliado o impacte destas alterações climáticas em vários fatores ambientais
e sociais, bem como nas infraestruturas existentes (Figura 4.33).
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Figura 4.33 – Resumo dos Principais Impactes Associados a Eventos Climáticos com
Consequências Observadas para o Município da Figueira da Foz até ao final do Século
(EMAAC Figueira da Foz, 2016)

No caso do presente projeto assumem principal importância os aspetos relativos à subida do nível
médio da água do mar e do aumento de fenómenos extremos de precipitação, com implicações na
gestão e ordenamento do território.
No que se refere à subida do nível da água do mar, prevê-se um aumento médio entre 0,17 m e 0,38 m
para 2050, e entre 0,26 m e 0,82 m até ao final do século XXI (projeções globais). Outros autores
indicam um aumento que poderá chegar a 1,10 m em 2100 (projeções globais). Acresce que a subida
do nível do mar não será uniforme para todas as regiões, sendo que em algumas é muito provável que
se verifique um aumento significativo da ocorrência de eventos extremos do nível do mar, isto é, de
sobrelevação do nível do mar associada a tempestades (storm surge).
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A subida do nível médio do mar apresenta implicações ao nível da erosão costeira, no ordenamento e
usos do território e, ainda, na vegetação devido ao aumento da salinidade nas zonas estuarinas.
No que se refere à erosão costeira é expectável uma intensificação do recuo da linha de costa que,
nalguns locais, é atualmente bastante acentuado. A perda de areias em algumas praias, particularmente
nas praias localizadas a sul do concelho da Figueira da Foz deverá ser mais importante com a subida
do nível da água do mar. No que se refere ao ordenamento e uso do território são expectáveis alguns
danos em edificações e infraestruturas próximas da linha de costa, incluindo-se aqui as infraestruturas
portuárias.
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4.5
4.5.1

QUALIDADE DO AR
Metodologia

A caracterização da qualidade do ar na situação de referência foi feita em termos regionais e locais.
A nível regional a caracterização da qualidade do ar, na envolvente da área de Projeto, teve por base os
dados de qualidade do ar recolhidos na Estação Fixa de Monitorização da Qualidade do Ar da Rede
Nacional de Qualidade do Ar mais próxima, nomeadamente a Estação de Monitorização de
Montemor-o-Velho, sob gestão da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
Esta avaliação teve por base os registos dos poluentes dióxido de azoto (NO2), ozono (O3), partículas
em suspensão (PM2,5 e PM10), monóxido de carbono (CO) e dióxido de enxofre (SO2), nos anos 2016 e
2017 por serem os anos mais recentes cujos dados de monitorização estão disponíveis no site da
Agência Portuguesa de Ambiente.
Os dados recolhidos foram analisados e comparados com a legislação nacional atualmente em vigor, a
qual tem em consideração as orientações da Organização Mundial de Saúde (O.M.S.).
Adicionalmente teve-se em consideração os dados constantes do documento da Agência Portuguesa
do Ambiente (APA), de maio de 2017, referente às emissões de poluentes atmosféricos por concelho
em 2015 (gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono, partículas, metais pesados e gases
com efeito de estufa).
A nível local e dado nas imediações da zona de implementação do projeto não existirem estações da
Rede Nacional de Medição da Qualidade do Ar, a caracterização teve por base as principais fontes
poluidoras existentes.

4.5.2

Enquadramento legislativo

O Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, alterado pelos Decreto-Lei n.º 43/2015, de 27 de
março, e Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de maio, e republicado pelo Decreto-Lei n.º 47/2017, de 10 de
maio, fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo em conta as normas, as orientações e os
programas da Organização Mundial da Saúde, destinados a evitar, prevenir ou reduzir as emissões de
poluentes atmosféricos.
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O referido Decreto-Lei estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente,
transpondo para a ordem jurídica interna as seguintes diretivas:
•

A Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio, relativa à
qualidade do ar ambiente e a um ar mais limpo na Europa;

•

A Diretiva n.º 2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de dezembro,
relativa ao arsénio, ao cádmio, ao mercúrio, ao níquel e aos hidrocarbonetos.

No Decreto-Lei n.º 102/2010 são estabelecidos valores limite para vários poluentes, entre eles, o dióxido
de enxofre, o dióxido de azoto, as partículas totais em suspensão e o monóxido de carbono. Para o
dióxido de enxofre, dióxido de azoto e ozono são também definidos limiares de alerta. Relativamente ao
ozono são ainda estabelecidos objetivos a longo prazo, valores alvo e um limiar de informação.
Na Tabela 4.28 apresentam-se os valores normativos da qualidade do ar para o dióxido de enxofre,
dióxido de azoto, partículas em suspensão, monóxido de carbono e ozono, de acordo com o DecretoLei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
Período Considerado
Poluente

Dióxido
Enxofre

de

Dióxido
de Azoto
Partículas
em
Suspensão
(PM10)

Ozono

Legislação
1h

8h

24 h

Ano
Civil

AOT40

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

350(1)

—

125 (2)

—

—

Valor Limite para Proteção da Vegetação
(µg/m3)

—

—

—

20

—

Limiar de Alerta (µg/m3)

500 (3)

—

—

—

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

200 (4)

—

—

40

—

Limiar de Alerta (µg/m3)

400 (3)

—

—

—

—

Valor Limite para Proteção da Saúde Humana
(µg/m3)

—

—

50 (5)

40

—

Valor Alvo para
Humana(6) (µg/m3)

—

120(7) (8)

—

—

—

—

—

18 000(9) (8)

Proteção

da

Saúde

Valor Alvo para Proteção da Vegetação(10)
(µg/m3)

—

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da
Saúde Humana(11) (µg/m3)

—

120

—

—

—

Objetivos a Longo Prazo para Proteção da
Vegetação(10) (µg/m3)

—

—

—

—

6 000

180

—

—

—

—

Limiar de Informação (µg/m3)
3

Limiar de Alerta (µg/m )
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Notas:
(1) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 24 vezes em cada ano civil.
(2) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 3 vezes em cada ano civil.
(3) – Valor medido em três horas consecutivas, em locais que sejam representativos da qualidade do ar, numa área de pelo
menos 100 km2, ou numa zona ou aglomeração, consoante o espaço que apresentar menor área.
(4) – Valor Limite que não deve ser excedido mais de 18 vezes em cada ano civil.
(5) – Valor Limite que não deve ser excedido em mais de 35 vezes em cada ano civil.
(6) – Valor máximo das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas. O valor máximo diário das
médias octo-horárias será selecionado com base nas médias obtidas por períodos consecutivos de oito horas, calculadas
a partir de dados horários e atualizados de hora a hora. Cada média por período de oito horas calculada desta forma
será atribuída ao dia em que termina, desta forma, o primeiro período de cálculo de um dia tem início às 17 horas do dia
anterior e termina à 1 hora do dia em causa; o último período de cálculo de um dia tem início às 16 horas e termina às 24
horas do mesmo dia.
(7) – Valor a não exceder mais de 25 dias, em média, por ano civil, num período de três anos.
(8) – Se não for possível determinar as médias de períodos de três ou cinco anos com base num conjunto completo e
consecutivo de dados anuais, os dados anuais mínimos necessários à verificação da observância dos valores alvo são
os seguintes: - Valor alvo para proteção da saúde humana- dados válidos respeitantes a um ano; Valor alvo para
proteção da vegetação – dados válidos por três anos.
(9) – Calculados em média em relação a 5 anos.
(10) – Calculado com base em valores horários medidos de maio a julho (inclusive).
(11) – Valor máximo diário das médias octo-horárias, calculadas por períodos consecutivos de oito horas, num ano civil.
(12) – As excedências em relação ao limiar devem ser medidas ou previstas durante 3 horas consecutivas.
AOT40 – Exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.

Tabela 4.28 – Valores Normativos da Qualidade do Ar – Decreto-Lei n.º 102/2010

Na Tabela 4.29 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
para a qualidade do ar tendo em conta efeitos no Homem que não estão diretamente relacionados com
doenças cancerígenas ou incomodidade devido ao odor.
Poluente
Ozono

Valor Recomendado
3

120 μg/m (0,06 ppm)
3

Dióxido de Azoto

200 μg/m (0,11 ppm)
3
40 a 50 μg/m (0,021 a 0,026 ppm)

Dióxido de Enxofre

500 μg/m (0,175 ppm)
3
125 μg/m (0,044 ppm)
3
50 μg/m (0,017 ppm)

Partículas em suspensão

(*)

3

Período
8h
1h
Anual
10 min
24 h
Anual

(*) - Não foram estabelecidos valores para partículas em suspensão dado que não existe nenhum valor limite evidente
associado a causas de morbilidade e mortalidade.
Fonte: WHO regional publications. European series, No. 91; “Air Quality Guidelines for Europe”; 2nd edition.

Tabela 4.29 – Valores Recomendados pela OMS para Proteção da Saúde Humana
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Na Tabela 4.30 apresentam-se os valores recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
para a qualidade do ar no sentido de proteger a vegetação terrestre.

Poluente

Valor Recomendado
3 a)

Nível crítico

Dióxido de
Enxofre

10 – 30 µg/m

Carga crítica

b)

Anual

3

30 µg/m

Carga crítica

Ozono

Anual

250 – 1500 eq/ha/ano

Nível crítico

Óxidos de
Azoto

Período

Anual

5 – 35 kg N/ha/ano

Nível crítico

0,2 – 10 ppm·h

b)

Anual

a,c)

5 dias – 6 meses

a) Depende do tipo de vegetação.
b) Depende do tipo de solo e ecossistema.
c) AOT: exposição acumulada acima de um valor limite de 40 ppb.

Tabela 4.30 – Valores Recomendados pela OMS para a Proteção da Vegetação

De referir que, quando os valores de qualidade do ar observados são de ordem inferior aos
recomendados pela OMS, não é expectável que a exposição permanente conduza a efeitos nocivos
para o Homem ou vegetação.
Para a definição do Índice de Qualidade do Ar foram seguidas as orientações da Agência Portuguesa
do Ambiente, que a partir das concentrações médias diárias dos poluentes dióxido de azoto (médias
horárias), dióxido de enxofre (médias horárias), ozono (médias horárias), monóxido de carbono (médias
de 8 h consecutivas) e partículas PM10 (média diária) permite o cálculo de acordo com a classificação
indicada no quadro seguinte.
CO

NO2

Classificação

O3

PM10

SO2

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Min.

Máx.

Mau

10000

---

400

---

240

---

120

---

500

---

Fraco

8500

9999

200

399

180

239

50

119

350

499

Médio

7000

8499

140

199

120

179

35

49

210

349

Bom

5000

6999

100

139

60

119

20

34

140

209

Muito Bom

0

4999

0

99

0

59

0

19

0

139

Tabela 4.31 – Classificação do índice de qualidade

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 126/431

4.5.3

Identificação das Principais Fontes de Poluição

A qualidade do ar de uma dada região ou área de estudo depende do balanço entre as entradas e
saídas de poluentes nessa região ou área. O tipo de poluentes atmosféricos gerados numa dada região
encontra-se diretamente relacionado com as atividades económicas e com o tipo de ocupação do solo
dessa mesma região.
Em maio de 2017, a Agência Portuguesa do Ambiente publicou um relatório relativo às “Emissões de
Poluentes Atmosféricos por Concelho 2015: Gases acidificantes e eutrofizantes, precursores de ozono,
partículas, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes e gases com efeito de estufa”,
apresentando-se na Tabela 4.32 as emissões atmosféricas totais, referentes ao ano de 2015, para
alguns poluentes, no concelho da Figueira da Foz.
Da análise dos dados desse ano, verifica-se que os poluentes CO2, NOx e NMVOC são os que
apresentam emissões mais elevadas, os quais têm como principais fontes de emissão a produção de
energia e a atividade industrial.
Figueira da Foz
Poluentes

2

t/km
SOx

13,983

NOx

19,091

NH3

0,619

NMVOC

25,848

PM10

10,925

Pb

0

Cd

0

Hg

0

CH4

11,178

CO2

4.409,308

N2O

0,473

Fonte: APA, 2018

Tabela 4.32 – Emissões de Poluentes Atmosféricos (2015)

Na Figura 4.34 apresentam-se as fontes de emissão por poluente no concelho da Figueira da Foz para
o ano de 2015.
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Energia

N2O…
CO2…
CH4…
Hg…
Cd…
Pb…
PM10…
NMVOC…
NH3…
NOx…
SOx…
0%

Indústria
Serviços e Residencial
Solventes
Transportes
Resíduos
Agricultura
Outras fontes
20%

40%

60%

80%

100%

Fontes naturais

Figura 4.34 – Fontes de emissão por poluente no concelho da Figueira da Foz

Com o objetivo de identificar as principais fontes de emissão de poluentes atmosféricos, no concelho da
Figueira da Foz, que de algum modo possam ter influência ao nível da qualidade do ar, foi consultada a
base de dados PRTR - Registo de Emissões e Transferências de Poluentes, disponível no site da APA,
relativa ao ano de 2013.
Na Tabela 4.33 encontram-se identificadas as principais fontes fixas de emissão de poluentes
atmosféricos, presentes na envolvente alargada de projeto, mais precisamente no concelho da Figueira
da Foz, bem como os principais poluentes emitidos.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 128/431

Designação

Grupo de
atividades

Central Termoelétrica de
Lares

Energia

Central Termoelétrica a
Biomassa da Figueira da
Foz

Energia

Código da
atividade
PRTR
principal
1.(c)

1.(c)

Principais poluentes emitidos

Quantidade
total
(kg/ano)

Dióxido de carbono (CO2)

2,34E+08

Dióxido de carbono (CO2)

2,90E+08

Óxidos de azoto (NOx/NO2)

1,82E+05

Cloro
e
seus
compostos
inorgânicos (expressos em HCl)

2,12E+04

Óxido de Azoto (N2O)

1,81E+04

Dióxido de carbono (CO2)

2,70E+08

Óxidos de azoto (NOx/NO2)

6,87E+05

Central de Cogeração da
Soporgen

Energia

Saint-Gobain
S.A.

Minerals

3.(e)

Óxidos de azoto (NOx/NO2)

2,02E+05

Resíduos e
Águas
Residuais

5.(d)

Metano (CH4)

1,71E+06

Dióxido de carbono (CO2)

1,07E+09

Óxidos de azoto (NOx/NO2)

8,60E+05

Monóxido de carbono (CO)

6,03E+05

Amoníaco (NH3)

1,58E+05

Partículas (PTS/PM10)

1,06E+05

Dióxido de carbono (CO2)

8,87E+08

Monóxido de carbono (CO)

8,30E+05

Óxidos de azoto (NOx/NO2)

7,18E+05

Óxidos de enxofre (SOx/SO2)

2,45E+05

Partículas (PTS/PM10)

1,86E+05

Mondego,

Aterro Sanitário da Figueira
da Foz

Celulose Beira
(Celbi), S.A.

Industrial

SOPORCEL – Sociedade
Portuguesa de Papel, S.A.

Instalação
Avícola
Quinta da Charneca
Ninho
da
Carriça
Avicultura Lda.

Papel e
Madeira

Papel e
Madeira

1.(c)

6.(a)

6.(a)

da

Produção
animal

7.(a)

Amoníaco (NH3)

4,59E+04

–

Produção
animal

7.(a)

Amoníaco (NH3)

1,32E+04

Tabela 4.33 – Principais fontes fixas de emissão de poluentes atmosféricos
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4.5.4

Identificação dos Recetores Sensíveis

A identificação dos recetores sensíveis à poluição teve por base o tipo de emissões atmosféricas
esperadas e os seus potenciais impactes negativos na qualidade do ar, tendo-se considerado as áreas
com ocupação maioritariamente humana, nomeadamente aglomerados urbanos e edifícios de
habitação dispersos ou isolados.
Com exceção da área de imersão dos dragados, o projeto localiza-se na área de jurisdição do Porto da
Figueira da Foz, abrangendo em termos territoriais a união de freguesia de Buarcos e São Julião e
freguesia de São Pedro, desenvolvendo-se junto à cidade da Figueira da Foz (zona portuária e da
marina da Figueira da Foz).
Os recetores sensíveis concentram-se a norte do local de intervenção na cidade da Figueira da Foz,
sendo que a sul, com uma ocupação maioritariamente de cariz industrial, é apenas de destacar como
recetor sensível o Parque de Campismo da Foz do Mondego junto à praia de Cabedelinho.
São igualmente de salientar alguns espaços de uso recreativo, nomeadamente a praia da Clarididade, a
norte, e as praias do Cabedelinho e do Cabedelo, a sul.

4.5.5

Caracterização local

Como referido anteriormente, a nível local, na área envolvente ao Projeto identificam-se fontes
poluentes associadas, no essencial, ao tráfego rodoviário, e ao tráfego marítimo, embora este último
seja menos expressivo que o primeiro.
No que respeita ao tráfego rodoviário, a circulação de veículos dá origem à emissão de diversos
poluentes, sendo os mais relevantes as partículas, o dióxido de enxofre e os óxidos de azoto.

4.5.6

Caracterização regional

A legislação sobre qualidade do ar impõe a divisão do território em Zonas e Aglomerações, sujeitandoas a uma avaliação obrigatória da qualidade do ar. Estas áreas são definidas como:
•

Zonas – áreas geográficas de características homogéneas, em termos de qualidade do ar,
ocupação do solo e densidade populacional;
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•

Aglomerações – zonas caracterizadas por um número de habitantes superior a 250 000 ou em
que a população seja igual ou fique aquém de tal número de habitantes, desde que não inferior
2

a 50 000, sendo a densidade populacional superior a 500 habitantes/ km .
A área de Projeto enquadra-se na zona Centro Litoral, na área de jurisdição da CCDR-Centro.
De forma a permitir a caracterização da qualidade do ar na envolvente da área de Projeto, efetuou-se o
levantamento de dados obtidos através de estações fixas de medição localizadas na região. Para
caracterização da área de Projeto foi assim considerada a estação mais próxima, com designação de
estação de Montemor-o-Velho, localizada a cerca de 20 km a nordeste.
Na Tabela 4.34 apresenta-se a localização administrativa e coordenadas geográficas da estação de
monitorização.
Localização
Coordenadas
Geográficas WGS84

Montemor-o-Velho

Latitude

40°10'58''

Longitude

-8°40'36''

Concelho

Montemor-o-Velho

Freguesia

Montemor-o-Velho

Tabela 4.34 – Localização da Estação Fixa de Monitorização da Qualidade do Ar

Na Tabela 4.34 apresenta-se a tipologia da estação fixa de monitorização da qualidade do ar e os
respetivos parâmetros medidos.

Zona
Centro Litoral

Designação
Montemor-o-Velho

Início de
Classificação PM10
Funcionamento
06-092007

Regional de
Fundo

√

NO2

O3

SO2

√

√

a)

Analisador desativado no ano de 2015.

Tabela 4.35 – Tipologia e Parâmetros Medidos nas Estações Fixas de Monitorização da
Qualidade do Ar

Na análise dos dados recolhidos nas estações fixas de monitorização da qualidade do ar são tidas em
conta as taxas mínimas de recolha de dados indicadas na Parte A do Anexo II do Decreto-Lei n.º
102/2010, de 23 de setembro, que indica um valor de 90% para todos os poluentes monitorizados
exceto o ozono, monóxido de azoto e dióxido de azoto no período de Inverno, que é de 75%.
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O período de integração dos dados de qualidade do ar respeitou os critérios de validação para a
agregação de dados e cálculo dos parâmetros estatísticos constantes na Parte A do Anexo XII do
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, de forma a serem diretamente comparáveis com os
respetivos parâmetros na legislação.
Parâmetro

Proporção de Dados Válidos Requerida

Valores horários

75 % (quarenta e cinco minutos)

Valores octo-horários

75 % dos valores (seis horas)

Valores máximos diários das médias octohorárias

75 % das médias octo-horárias (18 médias octo-horárias por
dia)

Valores por período de vinte e quatro horas

75 % das médias horárias (pelo menos 18 valores)

Média anual

90 % dos valores de uma hora ou (se estes não estiverem
disponíveis) dos valores por períodos de vinte e quatro horas
ao longo do ano

(1)

Legenda: Os requisitos em matéria de cálculo da média anual não incluem as perdas de dados decorrentes da calibração
regular e da manutenção periódica dos instrumento

Tabela 4.36 – Critérios de validação e cálculo dos parâmetros estatísticos

Na tabela seguinte apresentam-se, para os anos mais recentes, as eficiências obtidas por analisador na
estação de monitorização considerada.
Eficiência da Estação (%)
NO2

PM10

SO2

O3

Ano

Valor
anual
(base
horária)

Valor
anual
(base
diária)

Valor
anual
(base
horária)

Valor
anual
(base
diária)

Valor
anual
(base
horária)

Valor
anual
(base
diária)

Valor
anual
(base
horária)

Valor
anual
(base
diária)

2017

99,1

99,2

99,3

98,9

-

-

100

100

2016

99,9

100

84,5

83,6

-

-

68,0

68,0

2015

-

-

98,6

98,6

98,8

98,8

2014

-

-

98,4

97,8

-

-

Fonte: QUALAR - Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA)(2019)

Tabela 4.37 – Critérios de validação e cálculo dos parâmetros estatísticos

Analisando os dados da tabela anterior serão considerados, na estação de Montemor-o-Velho, todos os
parâmetros analisados com exceção do parâmetro O3 no ano de 2016, tendo em conta as baixas
eficiências registadas nesse ano.
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4.5.6.1

Dióxido de Azoto

Os óxidos de azoto mais importantes como poluentes atmosféricos são o monóxido de azoto (NO) e o
dióxido de azoto (NO2) que resultam da queima de combustíveis, sendo o tráfego rodoviário a principal
fonte em zonas urbanas. Na maior parte das situações, o NO emitido para a atmosfera é posteriormente
transformado em NO2 por oxidação fotoquímica.
Na Tabela 4.38 apresentam-se os dados de qualidade do ar para o poluente dióxido de azoto em
3

termos de valores de concentração anual, expressos em µg/m , para a Estação de Montemor-o-Velho.

Designação da
Estação

Ano

Valor Anual
3
(base horária) (µg/m )

Valor Anual
3
(base diária) (µg/m )

Média

Máximo

Média

Máximo

2017

9,6

145

9,6

37,5

2016

9,9

104

9,9

39,0

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)

Tabela 4.38 – Concentração de Dióxido de Azoto (NO2)

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
Na Tabela 4.39 apresenta-se uma síntese da comparação dos valores registados para o poluente
dióxido de azoto com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro.
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Designação da
Estação

Ano

Valor Limite
(1)
Horário

Limiar de
(2)
Alerta

Valor Limite
(3)
Anual

2017

0

0

0

2016

0

0

0

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)
(1) – 200 µg/m3 (valor a não exceder mais de 18 vezes em cada ano civil)
(2) – 400 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(3) – 40 µg/m3

Tabela 4.39 – Quadro Síntese – Poluente NO2

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 133/431

Da análise da tabela anterior verifica-se que em ambos os anos foram cumpridos os valores limite
definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010 para o Valor Limite horário e anual para Proteção da Saúde
Humana e o Limiar de Alerta.

b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Para este poluente verifica-se que o nível crítico recomendado pela OMS para Proteção da Saúde
Humana não foi ultrapassado nos anos analisados. Quanto ao valor médio anual recomendado para
proteção da vegetação (40 µg/m ), este também foi cumprido em ambos os anos analisados.
3

4.5.6.2

Partículas PM10

As principais fontes de origem humana de partículas envolvem o tráfego automóvel, a queima de
combustíveis fósseis e as atividades industriais.
Na Tabela 4.40 apresentam-se os valores de concentração anual de Partículas em Suspensão - PM10
3

(base horária e diária), expressos em µg/m , para a Estação de Montemor-o-Velho.

Designação da
Estação

Ano

Valor Anual
3
(base horária) (µg/m )

Valor Anual
3
(base diária) (µg/m )

Média

Máximo

Média

Máximo

2017

23,0

296

23,0

196,4

2016

17,8

224

17,8

93,9

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)

Tabela 4.40 – Concentração de Partículas (PM10)

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro
Na Tabela 4.41 apresenta-se a síntese da análise dos valores médios diários obtidos para as PM10, por
comparação com o respetivo valor limite diário estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro.
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Designação da
Estação

Ano

N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
(1)
Diário

2017

18

2016

7

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)
(1) – 50 µg/m3 (valor a não exceder mais de 35 vezes em cada ano civil)

Tabela 4.41 – Quadro Síntese – PM10

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor limite diário para Proteção da Saúde Humana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro foi ultrapassado em ambos os anos
considerados. Todavia, o número de excedências não ultrapassou as 35 vezes por ano, sendo por isso
a legislação aplicável cumprida.

b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Tal como referido anteriormente, a OMS não estabelece valores recomendados para Partículas em
Suspensão.

4.5.6.3

Dióxido de Enxofre

Na Tabela 4.42 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e diária) de dióxido de
3

enxofre, expressos em µg/m , para a Estação de Montemor-o-Velho.

Designação da
Estação

Valor Médio Anual
3
(µg/m )

Valor Máximo Anual
3
(µg/m )

(base
horária)

(base
diária)

(base
horária)

(base
diária)

2015

0,9

0,9

13

7,2

2014

0,8

0,8

26

6,5

Ano

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)

Tabela 4.42 – Concentração de Dióxido de Enxofre (SO2)
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a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro
Na Tabela 4.43 presenta-se uma síntese de comparação dos valores registados para o poluente
dióxido de enxofre com os valores normativos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de
setembro.
N.º de Vezes que Excedeu o Valor Limite
Designação da
Estação

Ano

Limiar de
(1)
Alerta

Valor Limite
(2)
Horário

Valor Limite
(3)
Diário

2015

0

0

0

2014

0

0

0

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)
(1) – 500 µg/m3 (medido em 3 horas consecutivas)
(2) – 350 µg/m3 (valor a não exceder mais de 24 vezes em cada ano civil)
(3) – 125 µg/m3 (valor a não exceder mais de 3 vezes em cada ano civil)

Tabela 4.43 – Quadro Síntese - Poluente SO2

Da análise da tabela anterior verifica-se que na Estação de Montemor-o-Velho foram cumpridos todos
os valores limite definidos no Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.

b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Para o poluente dióxido de enxofre verifica-se que o valor diário, recomendado pela OMS para a
proteção da saúde humana, não foi ultrapassado nos períodos considerados. O mesmo ocorre
relativamente ao nível crítico recomendado pela OMS para a proteção da vegetação, para este
poluente.

4.5.6.4

Ozono

O ozono forma-se como resultado de reações químicas que se estabelecem entre alguns poluentes
primários tais como os óxidos de azoto, os compostos orgânicos voláteis ou o monóxido de carbono. Os
poluentes primários que estão na origem da formação de ozono provêm do tráfego, da indústria, tintas e
solventes, entre outras.
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Na Tabela 4.44 apresentam-se os valores de concentração anual (base horária e octo-horária) de
3

ozono (O3), expressos em µg/m , para a Estação de Montemor-o-Velho.

Designação da
Estação

Valor Anual
(base horária)

Valor Anual
(base 8 horas)

Ano
Média
3
(µg/m )

Máximo
3
(µg/m )

Média
3
(µg/m )

Máximo
3
(µg/m )

2017

72,3

172

72,3

153,3

2015

62,4

150

62,4

134,1

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)

Tabela 4.44 – Concentração de Ozono (O3)

a) Comparação com o Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de Setembro
Na Tabela 4.45 apresenta-se a síntese da análise do valor máximo diário das médias octo-horárias
obtidas para o ozono, em 2015 e 2017, por comparação com os respetivos valores limite diários
estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro.
N.º de Excedências
Designação da
Estação

Proteção da Saúde Humana

Ano

(1)

Valor Alvo

Limiar de
(2)
Informação

Limiar de
(3)
Alerta

2017

30

0

0

2015

11

0

0

Montemor-o-Velho
Fonte: QualAr – Base de Dados On-Line sobre Qualidade do Ar (APA) (2019)
(1) – 120 µg/m3 (a não exceder mais de 25 dias por ano)
(2) – 180 µg/m3
(3) – 240 µg/m3

Tabela 4.45 – Quadro Síntese – Poluente O3

Da análise dos dados disponíveis, verifica-se que o valor-alvo para Proteção da Saúde Humana,
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro foi ultrapassado nos dois anos, tendo
sido igualmente ultrapassado os 25 dias permitidos pela legislação em 2017.
O Limiar de Alerta à População e o Limiar de Informação foram ambos cumpridos nos dois períodos
considerados.
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b) Comparação com os valores recomendados pela OMS
Para o poluente ozono verifica-se que o valor octo-horário, recomendado pela OMS para a proteção da
saúde humana, foi ultrapassado nos períodos considerados, apesar das médias do parâmetro serem
inferiores ao limite definido.

4.5.6.5

Índice de Qualidade do Ar

Quanto ao índice da qualidade do ar, na figura seguinte apresenta-se a classificação da qualidade do ar
para os anos de 2016 e de 2017, segundo o IQar, para a estação em análise, que é considerada
representativa de toda a “Zona Centro Litoral”, onde se insere o projeto em análise.
Pela interpretação da figura seguinte verifica-se que o índice “Bom” foi o que ocorreu com maior
frequência, quer em 2016 (84,2%), quer em 2017 (78,7%), seguido do índice “Médio” (8,0% em 2016 e
4,2% em 2017). O índice muito bom foi registado em 21 dias em 2016 (6,0%) e em 8 dias em 2017
(2,2%). Relativamente ao índice “Fraco” este foi registado em 6 dias em 2016 (1,7%) e em 15 dias em
2017 (4,2%). De salientar que apenas num dia, em 2017, foi registado um valor de índice “Mau”.

Figura 4.35 – Índice de qualidade do ar na Zona Centro Litoral (Anos de 2016 e de 2017)
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Em síntese, a avaliação quantitativa da qualidade do ar indica que, durante longos períodos do ano, a
qualidade do ar apresentou-se geralmente boa, sendo raras as situações em que o ar foi considerado
de fraca qualidade.

4.5.7

Conclusão

A avaliação anteriormente realizada para os dados de qualidade do ar monitorizados na estação
analisada revela que as concentrações obtidas são inferiores aos valores definidos na legislação
aplicável para todos os poluentes, com exceção do poluente ozono que ultrapassou as excedências
permitidas para o valor-alvo para Proteção da Saúde Humana, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º
102/2010, de 23 de setembro.
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4.6

AMBIENTE SONORO

4.6.1

Metodologia

O projeto do Aprofundamento da Barra, Canal de Navegação e Bacia de Manobras do Porto da Figueira
da Foz aponta para a necessidade de uma série de operações e presença de equipamentos que
poderão perturbar a área circundante à obra.
A área onde se insere este projeto tem características mistas em que coexistem o uso habitacional e o
industrial, sendo este último muito associado a atividades navais.
A norte do Rio Mondego existe uma zona da cidade com uma densidade habitacional considerável com
ocupação da zona ribeirinha numa extensão cerca de 1500 m paralelamente ao rio e que se encontra a
uma distância da margem direita do rio entre os 150 m e os 200 m. Esta área mais crítica será a que
mais cuidados inspira na avaliação de possíveis impactes que esta obra venha a gerar.

4.6.2
4.6.2.1

Definições e Enquadramento Legal e Normativo
Definições

Tendo em conta a regulamentação vigente, considera-se pertinente apresentar a definição de alguns
conceitos relevantes, que se apresentam de seguida.
Atividades Ruidosas - Atividades suscetíveis de produzir ruído nocivo ou incomodativo, para os que
habitem, trabalhem ou permaneçam nas imediações dos locais onde decorrem.
Avaliação Acústica - Verificação da conformidade de situações específicas de ruído com os limites
estabelecidos.
Indicador de ruído Diurno-Entardecer-Noturno (Lden) – O indicador de ruído, expresso em dB(A),
associado ao incómodo global, dado pela expressão:
= 10. log
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Nível de avaliação – Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, durante o intervalo de tempo T,
adicionado das correções devidas às características tonais e impulsivas do som, de acordo com a
seguinte fórmula:
,

=

!,

+ " + "

Onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.
Períodos de referência
Período diurno (Ld) – das 7 às 20 horas;
Período do entardecer (Le) – das 20 às 23 horas;
Período noturno (Ln) – das 23 às 7 horas.
Pressão Sonora, ponderada A, em pascal – Valor eficaz da pressão sonora determinada pelo uso da
malha A de ponderação na frequência.
Ruído ambiente – Ruído global observado numa determinada circunstância num determinado instante,
devido ao conjunto de todas as fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou longínqua do
local considerado.
O nível sonoro do ruído ambiente corresponde a:
LAeq (Amb) = 10 × log (10

(LAeq (Ref)/10)

+ 10

(LAeq (Part)/10)

)

LAeq (Ref) - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído característico da Situação
de Referência (Ruído residual);
LAeq (Part) - Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do ruído associado à exploração
do loteamento (Ruído particular);
Ruído residual – Ruído ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares, para uma
situação determinada.
Ruído particular – Componente do ruído ambiente que pode ser especificamente identificada por
meios acústicos e atribuído a determinada fonte sonora.
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Situação de Referência - A Situação de Referência diz respeito à situação inicial, representando as
características do ambiente, previamente ao início da atividade em análise.
Nesta situação, a componente acústica do ambiente é caracterizada pelo nível sonoro do ruído residual
[LAeq(Ref)].
Zonas mistas – A área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja
afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zona sensível.
Zonas sensíveis – A área definida em plano municipal de ordenamento do território como vocacionada
para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou
previstos, podendo conter pequenas unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a
população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros
estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período noturno.
Zona urbana consolidada – A zona sensível ou mista com ocupação estável em termos de edificação.

4.6.2.2

Enquadramento legal e normativo

O Estudo desenvolveu-se de acordo com o estabelecido no Regulamento Geral do Ruído aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, retificado pela Retificação n.º 18/2007, de 14 de março e
alterado pelo Decreto- Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto e, em particular, no que diz respeito aos Valores
Limite de Exposição definidos no Artigo 11º, assim como os critérios do Artigo 13.º:
CAPÍTULO III
Regulação da produção de ruído
Artigo 11.º
Valores limite de exposição
1— Em função da classificação de uma zona como mista ou sensível, devem ser respeitados os seguintes
valores limite de exposição:
a) As zonas mistas não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo
indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
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b) As zonas sensíveis não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso pelo
indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
c) As zonas sensíveis em cuja proximidade exista em exploração, à data da entrada em vigor do presente
Regulamento, uma grande infraestrutura de transporte não devem ficar expostas a ruído ambiente exterior
superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln;
d) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano
municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte aéreo não devem ficar
expostas a ruído ambiente exterior superior a 65 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 55 dB(A),
expresso pelo indicador Ln;
e) As zonas sensíveis em cuja proximidade esteja projetada, à data de elaboração ou revisão do plano
municipal de ordenamento do território, uma grande infra-estrutura de transporte que não aéreo não devem
ficar expostas a ruído ambiente exterior superior a 60 dB(A), expresso pelo indicador Lden, e superior a 50
dB(A), expresso pelo indicador Ln.
NOTA:

Período diurno:7h-20h; Período entardecer: 20h-23h; Período noturno: 23h-7h

2— Os recetores sensíveis isolados não integrados em zonas classificadas, por estarem localizados fora dos
perímetros urbanos, são equiparados, em função dos usos existentes na sua proximidade, a zonas sensíveis
ou mistas, para efeitos de aplicação dos correspondentes valores limite fixados no presente artigo.
3— Até à classificação das zonas sensíveis e mistas a que se referem os n.ºs 2 e 3 do artigo 6.º, para efeitos
de verificação do valor limite de exposição, aplicam-se aos receptores sensíveis os valores limite de Lden
igual ou inferior a 63 dB(A) e Ln igual ou inferior a 53 dB(A).
4— Para efeitos de verificação de conformidade dos valores fixados no presente artigo, a avaliação deve ser
efetuada junto do ou no receptor sensível, por uma das seguintes formas:
a) Realização de medições acústicas, sendo que os pontos de medição devem, sempre que tecnicamente
possível, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer estrutura refletora, à exceção do solo, e situar-se a
uma altura de 3,8 m a 4,2 m acima do solo, quando aplicável, ou de 1,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou
do nível de cada piso de interesse, nos restantes casos;
b) Consulta dos mapas de ruído, desde que a situação em verificação seja passível de caracterização
através dos valores neles representados.
5— Os municípios podem estabelecer, em espaços delimitados de zonas sensíveis ou mistas,
designadamente em centros históricos, valores inferiores em 5 dB(A) aos fixados nas alíneas a) e b) do n.º 1.
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Artigo 14.º
Actividades ruidosas temporárias
É proibido o exercício de actividades ruidosas temporárias na proximidade de:
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas;
b) Escolas, durante o respectivo horário de funcionamento;
c) Hospitais ou estabelecimentos similares.

Artigo 15.º
Licença especial de ruído
1—O exercício de actividades ruidosas temporárias pode ser autorizado, em casos excepcionais e
devidamente justificados, mediante emissão de licença especial de ruído pelo respectivo município, que fixa
as condições de exercício da actividade relativas aos aspectos referidos no número seguinte.
2—A licença especial de ruído é requerida pelo interessado com a antecedência mínima de 15 dias úteis
relativamente à data de início da actividade, indicando:
a) Localização exacta ou percurso definido para o exercício da actividade;
b) Datas de início e termo da actividade;
c) Horário;
d) Razões que justificam a realização da actividade naquele local e hora;
e) As medidas de prevenção e de redução do ruído propostas, quando aplicável;
f) Outras informações consideradas relevantes.
3—Se a licença especial de ruído for requerida prévia ou simultaneamente ao pedido de emissão do alvará
de licença ou autorização das operações urbanísticas previstas nas alíneas a) e b) do artigo 2.º do presente
decreto-lei, tal licença deve ser emitida na mesma data do alvará.
4—Se a licença especial de ruído requerida nos termos do número anterior não for emitida na mesma data do
alvará, esta considera-se tacitamente deferida.
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5—A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao
respeito nos receptores sensíveis do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no
período do entardecer e de 55 dB(A) no período nocturno.
6—Para efeitos da verificação dos valores referidos no número anterior, o indicador LAeq reporta-se a um dia
para o período de referência em causa.
7—Não carece de licença especial de ruído:
a) O exercício de uma actividade ruidosa temporária promovida pelo município, ficando sujeita aos valores
limites fixados no n.º 5;
b) As actividades de conservação e manutenção ferroviária, salvo se as referidas operações forem
executadas durante mais de 10 dias na proximidade do mesmo receptor.
8—A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser dispensada
pelos municípios no caso de obras em infra-estruturas de transporte, quando seja necessário manter em
exploração a infra-estrutura ou quando, por razões de segurança ou de carácter técnico, não seja possível
interromper os trabalhos.
9— A exigência do cumprimento dos valores limite previstos no n.º 5 do presente artigo pode ser ainda
excepcionalmente dispensada, por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do ambiente
e dos transportes, no caso de obras em infraestruturas de transporte cuja realização se revista de
reconhecido interesse público.

4.6.3

Caracterização da Situação de Referência

O ambiente sonoro na envolvente do Porto da Figueira da Foz está atualmente condicionado sobretudo
pelo tráfego rodoviário que circula nas vias marginais ao Rio Mondego. O mapa de ruído do Concelho,
efetuado em 2015, mostra claramente este aspeto. Nas duas figuras seguintes estão apresentados
excertos do mapa, para os parâmetros Lden e Ln.
De acordo com o mesmo documento a zona ribeirinha a norte do rio está classificado como zona mista,
o que significa que em termos de limites máximos, para cada parâmetro se tem:
•

Lden < 65 dB(A);

•

Ln < 55 dB(A).
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Figura 4.36 – Parâmetro Lden na envolvente ao Porto da Figueira da Foz

Figura 4.37 – Parâmetro Ln na envolvente ao Porto da Figueira da Foz
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Da observação das figuras conclui-se assim que:
•

O ambiente sonoro é relativamente tranquilo para um ambiente urbano;

•

Os limites para Lden e Ln são cumpridos na grande maioria da área apresentada com exceção
da vizinhança próxima das vias de maior tráfego;

•

Tendo as vias marginais tráfego considerável, as fachadas viradas a sul dos edifícios
localizados junto ao rio apresentam valores acima dos máximos para cada tipo de zona
excedendo muitas vezes os 70 dBA para o parâmetro Lden e os 60 dBA para o parâmetro Ln;

•

Não está evidenciado qualquer ruído proveniente de tráfego marítimo;

•

O ruído de tráfego ferroviário aparenta ser irrelevante quando comparado com o tráfego
rodoviário.

Relativamente às vibrações, não foram efetuadas medições, não havendo no entanto atualmente
quaisquer reclamações apresentadas. Não foram identificadas quaisquer atividades/equipamentos
passíveis de produzir vibrações no solo que possam ter algum significado.
Conclui-se assim que apesar do ambiente sonoro ser na generalidade tranquilo para ambiente urbano,
existe um número considerável de edifícios na zona ribeirinha que estão expostos a níveis de ruído
acima dos limites recomendados para zonas mistas.
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4.7

GESTÃO DE RESÍDUOS

4.7.1

Introdução

No presente capítulo efetua-se a caracterização dos sistemas de gestão atualmente existentes na
região onde se insere o projeto assim como no Porto da Figueira da Foz.
Para o efeito, a metodologia adotada compreendeu os seguintes passos:
•

Identificação e caracterização dos sistemas de gestão de resíduos existentes ou identificação
dos operadores de gestão de resíduos licenciados, no caso dos fluxos de resíduos que não
apresentem ainda sistemas de gestão específicos;

•

Análise do Plano de Receção e Gestão de Resíduos (PRGR) do Porto da Figueira da Foz;

•

Indicação das perspetivas de evolução dos sistemas de gestão dos resíduos gerados.

A caracterização dos sistemas de resíduos baseou-se, fundamentalmente, na informação
disponibilizada no site da Agência Portuguesa do Ambiente e da Administração do Porto da Figueira da
Foz.

4.7.2

Sistema de Gestão de Resíduos

Nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado, pelo Decreto-Lei n.º
73/2011, de 17 de junho, que o república e pelo Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, um resíduo
é qualquer substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se
desfazer, nomeadamente os identificados na Lista Europeia de Resíduos.
O regime jurídico em matéria de gestão de resíduos consagra o princípio da responsabilidade alargada
do produtor pelos resíduos que produza, princípio definido no artigo 10º da versão mais atualizada do
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro.
É ao produtor que cabe a responsabilidade da gestão de resíduos, a qual termina pela transmissão dos
resíduos a operador licenciado de gestão de resíduos ou pela sua transferência, nos termos da lei, para
as entidades responsáveis por sistemas de gestão de fluxos de resíduos. Em caso de impossibilidade
de determinação do produtor do resíduo, a responsabilidade pela respetiva gestão recai sobre o seu
detentor.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 148/431

Todos os tipos de resíduos produzidos deverão ser devidamente triados, se possível, no próprio local de
produção, caso não seja possível serão utilizados os meios de contentorização apropriados, e realizada
posteriormente aquela operação, antes do seu envio a destino final. Após triagem, estes serão
acondicionados e armazenados em boas condições, de modo a que não ocorra a sua degradação nem
a mistura de resíduos de natureza distinta.
Os resíduos recolhidos deverão ficar devidamente armazenados em local com acesso facilitado aos
veículos de transporte a aguardarem encaminhamento a destino final.
No caso dos resíduos perigosos o seu período de armazenamento deverá ser inferior a 3 meses.
O transporte de resíduos para destino final será feito de acordo com a Portaria n.º 145/2017, de 26 de
abril, alterada pela Portaria n.º 28/2019, de 18 de janeiro, que define as regras aplicáveis ao transporte
rodoviário, ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de Registo
Eletrónico de resíduos (SIRER), disponível na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA, I.P.), na Internet. Excluem-se deste caso os resíduos depositados diretamente nos
contentores de gestão camarária (incluindo ecopontos) e, assim, introduzidos nos circuitos de recolha
municipal.
De referir que o transporte de resíduos (excetuando os Resíduos Sólidos Urbanos provenientes das
recolhas efetuadas pelas entidades competentes ou por empresas a prestarem o mesmo serviço)
encontra-se abrangido pelo regime de bens de circulação. De acordo com o regime, deverá existir uma
comunicação prévia à Autoridade Tributária e Aduaneira dos elementos de transporte.
Deverá ser assegurado que as entidades / instalações estão devidamente licenciadas para a
valorização, tratamento e eliminação ou reutilização dos vários tipos de resíduos produzidos.
Na definição dos destinatários dos resíduos não urbanos deverá ser utilizada a Listagem dos
Operadores de Gestão de Resíduos Não Urbanos disponibilizada no sítio da Agência Portuguesa do
Ambiente (www.apambiente.pt).
De acordo com a legislação vigente, é proibido:
•

O abandono de resíduos, bem como a sua emissão, transporte, armazenamento, tratamento,
valorização ou eliminação por entidades ou em instalações não autorizadas;

•

A descarga de resíduos, salvo em locais e nos termos determinados pela legislação;

•

A queima de resíduos a céu aberto.
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Adicionalmente desenvolvendo-se o projeto numa área portuária é importante referir a gestão dos
resíduos dos navios, que tem de cumprir o definido no Decreto-Lei n.º 165/2003 e demais legislação
complementar, uma vez que o porto tem obrigações específicas na gestão deste tipo de resíduos,
incluindo a elaboração do respetivo Plano de Recolha e Gestão de Resíduos.

4.7.3

Tipologia de Resíduos

A classificação dos resíduos é realizada de acordo com a Lista Europeia de Resíduos, LER, publicada
pela Decisão 2014/955/UE, da Comissão, de 18 de dezembro, que altera a Decisão 2000/532/CE, da
Comissão, de 3 de maio, referida no artigo 7.º da Diretiva 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 19 de novembro, diz respeito a uma lista harmonizada de resíduos que tem em
consideração a origem e composição dos resíduos.
Esta decisão é obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados Membros. Assim, a partir de 1 de
junho de 2015 passou a aplicar-se diretamente a Decisão referida, no que diz respeito à classificação
LER, e consequentemente, foi revogado o anexo I da Portaria n.º 209/2004, de 3 de março.

4.7.3.1

Resíduos Urbanos

Os RU correspondem a uma mistura de diversas frações de resíduos, das quais as mais significativas
são: matéria orgânica, papel e cartão, vidro, metais e plásticos.
Nesta tipologia de resíduos incluem-se os “resíduo proveniente de habitações, bem como outro resíduo
que, pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao resíduo proveniente de habitações”.
Assim, são considerados resíduos urbanos os resíduos produzidos:
a) Pelos agregados familiares (resíduos domésticos);
b) Por pequenos produtores de resíduos semelhantes (produção diária inferior a 1.100 l);
c) Por grandes produtores de resíduos semelhantes (produção diária igual ou superior a 1.100 l).
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Em Portugal Continental a gestão de RU encontra-se sobre a responsabilidade de 23 sistemas: 12
Multimunicipais e 11 Intermunicipais.
A ERSUC é concessionária do serviço público, em regime de exclusividade, até 31 de dezembro de
2034, da exploração e gestão do “Sistema multimunicipal de triagem, recolha seletiva, valorização e
tratamento de resíduos sólidos urbanos do Litoral Centro”, integrando, para além do município
abrangido pelo presente projeto, os municípios de Águeda, Albergaria‐a‐Velha, Alvaiázere, Anadia,
Ansião, Arganil, Arouca, Aveiro, Cantanhede, Castanheira de Pêra, Coimbra, Condeixa‐a‐Nova,
Estarreja, Figueiró dos Vinhos, Góis, Ílhavo, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo,
Montemor‐o‐Velho, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Oliveira do Bairro, Ovar, Pampilhosa da Serra,
Pedrógão Grande, Penacova, Penela, São João da Madeira, Sever do Vouga, Soure, Vagos, Vale de
Cambra e Vila Nova de Poiares.
O sistema abrange, assim, 36 municípios e uma população de 957 mil de habitantes que produz,
sensivelmente, 393 mil toneladas/ano de RSU’s.
Para o desenvolvimento da sua atividade, a ERSUC possui várias infraestruturas nomeadamente dois
Centros Integrados de Tratamento e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos (CITVRSU) localizados
em Aveiro e Coimbra.
No caso do Porto Comercial do Porto da Figueira da Foz, os resíduos são geridos pelo próprio porto.

4.7.3.2

Resíduos de Construção e Demolição

Os resíduos de construção e demolição são os resíduos provenientes de obras de construção,
reconstrução, ampliação, alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações, possuindo
uma constituição não homogénea, com frações de dimensões variadas, as quais poderão ser
classificadas como resíduos perigosos, não perigosos e inertes.
Neste âmbito, existe o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011,
de 17 de junho, que estabelece o regime das operações de gestão de resíduos resultantes das obras
ou demolições de edificações ou de derrocadas, abreviadamente designados “Resíduos de Construção
e Demolição” ou “RCD”, compreendendo a sua prevenção e reutilização e as suas operações de
recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorização e eliminação. Através desta legislação foi
lançada a primeira de uma série de medidas legislativas e normativas no sentido de se colmatarem
lacunas de conhecimento, e de se promover a aplicação da hierarquia de resíduos.
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Os produtores e os operadores de gestão de RCD devem dar ainda cumprimento às disposições legais
aplicáveis aos fluxos específicos de resíduos contidos nos RCD, designadamente os relativos aos
resíduos de embalagens e equipamento elétrico e eletrónico, óleos usados, pneus usados e resíduos
contendo polibifenilos policlorados (PCB).
O projeto poderá ser servido por diversos operadores de gestão de resíduos não urbanos, cuja listagem
pode ser consultada no site da APA (www.apambiente.pt), podendo ser selecionado o operador que
melhor se adapta às necessidades através da escolha do tipo de Resíduo, código LER e área
geográfica.

4.7.3.3

Embalagens e Resíduos de Embalagens

As embalagens e resíduos de embalagens são todos e quaisquer produtos feitos de materiais de
qualquer natureza utilizados para conter, proteger, movimentar, manusear, entregar e apresentar
mercadorias, tanto matérias-primas como produtos transformados, desde o produtor ao utilizador ou
consumidor, incluindo todos os artigos “descartáveis” utilizados para os mesmos fins.
A gestão de embalagens e resíduos de embalagens em Portugal encontra-se regulada pelo Decreto-Lei
n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex).
A legislação que regula o fluxo das embalagens e resíduos de embalagens tem por base o princípio da
responsabilidade alargada do produtor. Desta forma é atribuída, total ou parcialmente, ao produtor do
produto, ao embalador e ao fornecedor de embalagens de serviços, a responsabilidade financeira ou
financeira e operacional da gestão da fase do ciclo de vida dos produtos quando estes atingem o seu
fim de vida e se tornam resíduos.
Os intervenientes no ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, fabrico, distribuição,
comercialização e utilização até ao manuseamento dos respetivos resíduos, são corresponsáveis pela
sua gestão, devendo contribuir, na medida da respetiva intervenção e responsabilidade, para o
funcionamento dos sistemas de gestão.
Em conformidade com o Unilex, o produtor do produto, os embaladores e os fornecedores de
embalagens de serviço é responsável pela recolha, transporte e destino final adequado dos resíduos de
embalagens, devendo esta responsabilidade ser transferida para uma entidade gestora de um sistema
individual ou integrado, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º ou do artigo 10.º,
respetivamente, do Unilex.
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A responsabilidade do produtor de embalagens, pelo destino adequado dos resíduos de embalagens,
só cessa mediante a entrega dos mesmos, por parte deste ou da entidade gestora, a uma entidade
devidamente autorizada e ou licenciada para a sua valorização.
No âmbito de um sistema integrado, a responsabilidade do produtor do produto, o embalador ou o
fornecedor de embalagens de serviço é transferida para uma entidade gestora do fluxo em causa,
mediante o pagamento dos valores de prestações financeiras para entidade gestora. A aplicação do
Princípio da Responsabilidade Alargada do Produtor está em vigor em Portugal desde 1997, quando a
primeira entidade gestora de fluxos específicos de resíduos foi licenciada.
A implementação das medidas e ações definidas na legislação portuguesa que regula a gestão do fluxo
das embalagens e resíduos de embalagens concretizou-se através do licenciamento da entidade
gestora Sociedade Ponto Verde, em 1997, para gestão de um sistema integrado de embalagens e
resíduos de embalagens (SIGRE).
Atualmente, a par da Sociedade Ponto Verde existem mais três entidades gestoras licenciadas em
Portugal para a gestão de embalagens e resíduos de embalagens, que são:
•

Novo Verde – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e
resíduos de embalagens (SIGRE);

•

VALORMED – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e
resíduos de embalagens e medicamentos (SIGREM);

•

Amb3E – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos
de embalagens (SIGRE);

•

SIGERU – entidade licenciada para gestão de um sistema integrado de embalagens e resíduos
de embalagens em agricultura (VALORFITO).

De referir que, no âmbito do sistema integrado de gestão de embalagens e resíduos de embalagens, as
entidades gestoras descritas encontram-se sujeitas aos princípios e objetivos de gestão preconizados
no Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro.
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4.7.3.4

Óleos usados

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro (Unilex), que veio revogar o Decretolei n.º 153/2003, de 11 de julho, os óleos usados são quaisquer lubrificantes, minerais ou sintéticos, ou
óleos industriais que constituam resíduos, designadamente os óleos usados dos motores de combustão
e dos sistemas de transmissão, os óleos lubrificantes usados e os óleos usados para turbinas e
sistemas hidráulicos.
O mesmo decreto estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos e óleos usados, e
tem por base o princípio da responsabilidade alargada do produtor. Desta forma é atribuída, total ou
parcialmente, ao produtor do produto, ao embalador e ao fornecedor de embalagens de serviços, a
responsabilidade financeira ou financeira e operacional da gestão da fase do ciclo de vida dos produtos
quando estes atingem o seu fim de vida e se tornam resíduos.
Os intervenientes no ciclo de vida do produto, desde a sua conceção, fabrico, distribuição,
comercialização e utilização até ao manuseamento dos respetivos resíduos, são corresponsáveis pela
sua gestão, devendo contribuir, na medida da respetiva intervenção e responsabilidade, para o
funcionamento dos sistemas de gestão.
Em conformidade com o Unilex, o produtor do produto, os embaladores e os fornecedores de
embalagens de serviço é responsável pela recolha, transporte e destino final adequado dos resíduos de
embalagens, devendo esta responsabilidade ser transferida para uma entidade gestora de um sistema
individual ou integrado, nos termos do n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º ou do artigo 10.º,
respetivamente, do Unilex.
A responsabilidade do produtor de óleos, pelo destino adequado dos resíduos de óleos usados, só
cessa mediante a entrega dos mesmos, por parte deste ou da entidade gestora, a uma entidade
devidamente autorizada e ou licenciada para a sua valorização.
No caso específico dos óleos usados, o operador responsável pela recolha ou pelo transporte deste
resíduo fica obrigado, aquando da recolha junto do produtor de óleos usados, a respeitar o
procedimento de amostragem previsto no artigo 51.º do Unilex.
As operações de gestão de óleos usados estão sujeitas à seguinte hierarquia:
a) Regeneração;
b) Outras formas de reciclagem;
c) Outras formas de valorização.
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Os produtores de óleos devem adotar as medidas tidas por necessárias para que sejam garantidos os
princípios de gestão e a hierarquia de operações de gestão acima definidas.
Os produtores de óleos são responsáveis pelo circuito de gestão dos óleos usados. Sendo que os
produtores de óleos usados são responsáveis pela sua correta armazenagem e encaminhamento para
o respetivo circuito de gestão.
Presentemente, encontra-se licenciada uma entidade gestora de óleos usados tendo a licença sido
atribuída através do Despacho n.º 4383/2015, de 30 de abril: SOGILUB – Sociedade de Gestão
Integrada de óleos Lubrificantes usados, Lda.
A empresa ECOLUB assegura a recolha de óleos lubrificantes usados a nível nacional nas instalações
dos respetivos produtores. Em cada área, a coordenação da recolha, transporte e armazenagem dos
óleos lubrificantes usados é efetuada por uma das seguintes empresas: Apicius - Reciclagem de
Resíduos, Lda.; Bencom, S.A, Carmona, Correia & Correia; José Maria Ferreira & Filhos; Palmiresíduos
- Combustíveis e Resíduos, Lda.; Safetykleen; e Sisav e Varela & C.A Lda.
Na área em estudo essa recolha e transporte é assegurado pela empresa Sisav, SA..

4.7.3.5

Pilhas e Outros Acumuladores Usados

A gestão das pilhas e acumuladores é regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de
dezembro (Unilex), que revoga o Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, retificado pela Declaração de
Retificação n.º 18-A/2009, de 6 de março, e alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 266/2009, de 29 de
setembro, 73/2011, de 17 de junho, e 173/2015, de 25 de agosto, que estabelece o regime de
colocação no mercado de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, tratamento, reciclagem e
eliminação dos respetivos resíduos, revogando o Decreto-Lei n.º 62/2001, de 19 de Fevereiro, e as
Portarias n.ºs 571/2001 e 572/2001, de 6 de junho.
O Unilex aplica-se a todo o tipo de pilhas e acumuladores, independentemente da sua forma, peso,
materiais constituintes ou utilização, unicamente com exceção das pilhas e acumuladores utilizados em
aparelhos associados à defesa e segurança do Estado e aparelhos concebidos para serem enviados
para o espaço.
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Relativamente ao fluxo específico de resíduos de pilhas e acumuladores, este diploma dá particular
destaque à necessidade de redução da quantidade de substâncias perigosas incorporadas nas pilhas e
acumuladores, em especial dos metais pesados mercúrio, cádmio e chumbo, proibindo a
comercialização de pilhas e acumuladores que contenham estes elementos acima de determinados
valores de concentração.
Preconiza também um melhor desempenho ambiental por parte dos agentes económicos que intervêm
no ciclo de vida das pilhas e acumuladores, corresponsabilizando todos os intervenientes, desde os
fabricantes destes produtos aos operadores de gestão dos resíduos resultantes, na medida da respetiva
intervenção.
Neste contexto, estabelece a responsabilidade alargada do produtor, atribuindo-lhe a obrigação de
assegurar a recolha seletiva, o tratamento, a reciclagem e a eliminação dos resíduos de pilhas e
acumuladores, permitindo-lhe optar por um sistema individual ou por um sistema integrado, transferindo,
neste caso, a sua responsabilidade para a respetiva entidade gestora do sistema integrado de gestão
de pilhas e acumuladores.
Outras disposições estabelecidas passam pelo registo centralizado dos produtores de pilhas e
acumuladores junto da APA, I.P., que passará a gerir este registo (SILIAMB), pela garantia de que os
fabricantes concebem aparelhos de modo a que os resíduos de pilhas e acumuladores possam ser
facilmente, e de forma segura, removidos por profissionais qualificados, e devidamente acompanhados
de instruções, pela clarificação dos circuitos de recolha destes resíduos provenientes de utilizadores
particulares e não particulares, bem como pela introdução do mecanismo de compensação entre
entidades gestoras.
Os produtores de Pilhas e Acumuladores têm as seguintes obrigações:
•

Providenciar o financiamento da gestão de resíduos de Pilhas e Acumuladores podendo, para o
efeito, optar por um sistema individual ou transferir a sua responsabilidade para um sistema
integrado licenciado;

•

Proceder ao registo de produtores de produtos no SILIAMB (plataforma de registo de
produtores da Agência Portuguesa do Ambiente);

•

Assegurar as obrigações de marcação das Pilhas e Acumuladores.
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Em Portugal existem, atualmente, 5 entidades gestoras de resíduos de pilhas e acumuladores com
diferentes âmbitos de atuação:
•

Ecopilhas – Sociedade Gestora de Resíduos de Pilhas e Acumuladores, Lda.: assegura a
gestão de um sistema integrado de gestão de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de
alguns tipos de baterias e acumuladores industriais

•

VALORCAR – Sociedade de Gestão de Veículos em Fim de Vida, Lda.: exerce a gestão de um
sistema integrado de resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de
alguns tipos de baterias e acumuladores industriais.

•

Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos: exerce a gestão de um sistema
integrado de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e acumuladores
industriais incorporáveis em equipamentos elétricos e eletrónicos, tendo em conta a faculdade
prevista no n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de
sinergias que derivam da gestão partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de
resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

•

ERP Portugal – Associação Gestora de Resíduos: exerce a gestão de um sistema integrado de
resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de pilhas e acumuladores industriais
incorporáveis em equipamentos elétricos e eletrónicos, tendo em conta a faculdade prevista no
n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 6/2009, de 6 de janeiro, e o potencial de sinergias que
derivam da gestão partilhada de resíduos de pilhas e acumuladores portáteis e de resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos.

•

GVB – Gestão e Valorização de Baterias, Lda.: exerce a gestão de um sistema integrado de
resíduos de baterias e acumuladores para veículos automóveis e de alguns tipos de baterias e
acumuladores industriais.

O diploma em causa prevê, ainda, o reforço da recolha seletiva de pilhas e acumuladores portáteis,
através da fixação de taxas mínimas de recolha.
Assim, de acordo com o definido no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro,
deve ser garantida a taxa mínima de recolha de pilhas e acumuladores portáteis de 45%.
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4.7.3.6

Resíduos de Navios

O Porto da Figueira da Foz no âmbito do seu Plano de Receção e Gestão de Resíduos dispõe de
infraestruturas adequadas para a receção dos resíduos gerados pelos navios nomeadamente
contentores de RSU, contentores para recolha seletiva de papel, vidro, embalagens, pilhas e
acumuladores, contentores para óleos usados, contentores para resíduos banais de carga e associados
à carga.
Os resíduos de hidrocarbonetos e outros resíduos perigosos, bem como as águas sanitárias dos navios,
são recolhidos diretamente dos navios por prestador de serviços contratado, que é também responsável
pelo seu transporte e encaminhamento para um dos centos do SISAV - Sistema Integrado de
Tratamento e Eliminação de Resíduos, S.A. ou para outro Destinatário que se revele mais adequado
em função do tipo de resíduo recolhido.
No caso dos resíduos constantes do anexo V da MARPOL, os responsáveis pela gestão procedem à
recolha dos mesmos, possuindo contratos com diferentes prestadores de serviços - transportadores de
mercadorias por conta de outrem ou operadores de resíduos - para o transporte e destino final de RSU,
resíduos banais de carga ou associados à carga, resíduos valorizáveis e resíduos operacionais
perigosos, em pequenas quantidades.
No que respeita aos resíduos banais de carga destinados a aterro, estes são recolhidos e transportados
para destino final pelo Operador de Estiva.
As frações recolhidas seletivamente resultantes da movimentação da carga, designadamente, as
precintas de aço e outras sucatas, as madeiras, os plásticos, a esferovite e as redes de pesca, entre
outros, são encaminhados para valorização pelo Operador de Estiva ou pela DOCAPESCA, S.A..
No âmbito dos resíduos sólidos equiparados a urbanos, há a considerar a gestão das frações recolhidas
seletivamente:
- Os resíduos depositados em ecoponto são recolhidos no âmbito da recolha urbana pela entidade
gestora intermunicipal e encaminhados para unidade de triagem;
- Os Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico, bem como outros resíduos, tais como tinteiros e
toners, são encaminhados para Operador de Resíduos Autorizado.
Deste modo o porto dispõe de meios e tem implementado um sistema de gestão que permite a
adequada recolha dos resíduos dos navio e respetiva condução a destino final adequado.
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4.7.4

Atividade Portuária

Na Tabela 4.46 apresentam-se os resíduos produzidos, atualmente, no Porto da Figueira da Foz, as
quantidades produzidas e operadores certificados.
Resíduo

Quantidade
(t)

Operador

Operação

Perigoso

LER

Resíduos sem outra especificação

020199

21,920

RESILEI

D1

Não

Outros óleos de motores, transmissões e
lubrificação

130208

3,632

SISAV

R9

Sim

Óleos de porão de outros tipos de navios

130403

5,000

SISAV

R13

Sim

Embalagens contendo ou contaminadas
por resíduos de substâncias perigosas

150110

1,007

SISAV

R13

Sim

Absorventes,
materiais
filtrantes
(incluindo filtros de óleo sem outras
especificações), panos de limpeza e
vestuário de proteção, contaminados por
substâncias perigosas

150202

0,045

SISAV

D15

Sim

Veículos em fim de vida

160104

1,045

Reci 21

R12

Sim

Componentes retirados de equipamento
fora de uso não abrangidos em 16 02 15

160216

0,800

Scrapluso

R12

Não

Resíduos contendo hidrocarbonetos

160708

158.724

SISAV

R3 D15
R13

Sim

Resíduos sem outras especificações

160799

26.000

SISAV

R13

Não

Metais

200140

6.000

Scrapluso

R12

Não

200301

58.400

ERSUC

D1

Não

200399

2.420

TRIU

D15

Não

Designação

Mistura
de
equiparados

resíduos

urbanos

Resíduos urbanos e equiparados, sem
outras especificações
Fonte: APFF (dados 2018)

Tabela 4.46 – Resíduos produzidos no Porto da Figueira da Foz

Para além dos resíduos anteriormente identificados, dada a atividade desenvolvida na área portuária, é
ainda de considerar a produção de materiais inerentes às dragagens de manutenção do canal de
navegação. Todavia, os dragados apenas são considerados resíduos a partir de determinado grau de
contaminação (Classe 4 ou superior, conforme classificação do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de
12 de novembro), o que não é o caso dos sedimentos que têm vindo a ser dragados no Porto da
Figueira da Foz e imersos em meio marinho (de Classe 1 e Classe 2) nem dos sedimentos a dragar,
atendendo a classificação obtida através da caracterização, apresentada no ponto 4.3.3.
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4.8

BIODIVERSIDADE E VALORES ECOLÓGICOS

4.8.1

Metodologia

No presente ponto é efetuada a caracterização da estrutura ecológica e biodiversidade na área de
estudo, que engloba a área de implantação do Projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e
Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz, e sua envolvente alargada, e ainda os locais
destinados ao depósito de dragados arenosos, na zona intertidal da costa portuguesa, e rochosos, na
zona infralitoral da costa portuguesa. São assim tidos em conta o valor e sensibilidade dos táxones
florísticos e faunísticos presentes, considerando a correlação existente entre estes dois componentes
do ecossistema.
A área de Projeto desenvolve-se maioritariamente no estuário do rio Mondego, abrangendo,
pontualmente, as áreas marginais desta massa de água, ou seja, as zonas de transição (ecótono) entre
o meio aquático e terrestre. A caracterização efetuada incidiu portanto no ecossistema aquático do
estuário do Mondego (transição entre águas salinas e salobras), mas igualmente no ecossistema
terrestre, com especial foco na transição entre estes dois sistemas. Note-se que a área de intervenção
se insere num troço do estuário com forte ocupação urbana e portanto de elevado grau de modificação.
O estudo apresentado desenvolveu-se a partir da organização e síntese da informação disponível e do
estabelecimento das referências gerais sobre os ecossistemas e habitats ocorrentes na área em
análise.
Numa primeira fase é efetuado o enquadramento do Projeto nas áreas de conservação da natureza,
nomeadamente nas Áreas Protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas, nas áreas incluídas na
Rede Natura 2000 e, ainda nas demais áreas de interesse ecológico, como o são os sítios RAMSAR ou
áreas importantes para aves e biodiversidade (IBAs).
A caracterização dos diferentes ecossistemas seguiu uma abordagem faseada, tendo-se em primeiro
lugar procedido à recolha de informação existente para a região em estudo, nomeadamente estudos
ambientais presentes na envolvente de projeto, bibliografia científica, atlas publicados pelo ICNF, bem
como aos planos de ordenamento existentes para área de estudo e envolvente (PDM, PROF, POC,
etc.).
A recolha de informação foi complementada com levantamentos de campo, em particular para a
identificação/confirmação das espécies florísticas e faunísticas registadas na literatura especializada.
Foram deste modo efetuadas prospeções aos locais de interferência do Projeto e envolvente imediata.
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4.8.2

Áreas de conservação da natureza

A área de estudo enquadra-se numa rede ecológica (Figura 4.38) que inclui algumas áreas de
conservação da natureza, nomeadamente Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º
19/93, de 23 de janeiro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de julho,
Sítios da Rede Natura 2000, classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro e
Zonas de Proteção Especial (ZPE’s) classificadas ao abrigo da Diretiva n.º 79/409/CEE. Posteriormente,
a Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto, veio classificar os Sítios da Rede Natura 2000 (1.ª e 2.ª Fases)
como Sítios de Interesse Comunitário (SIC). Também as zonas RAMSAR, no âmbito da Convenção das
Zonas Húmidas, assinada no Decreto n.º 101/80 de 9 de outubro e ratificado em 24 de novembro de
1990, se incluem nestas áreas com estatuto de proteção.

Figura 4.38 – Áreas de Conservação da Natureza
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Embora sem o mesmo estatuto legal encontram-se igualmente incluídas nas áreas de conservação, as
Important Bird Areas (IBA), cujos critérios se encontram compatíveis com os princípios de criação das
ZPE, previstas na Diretiva 79/409/CEE.
Como se verifica na Figura 4.38, a área de Projeto abrange, no extremo poente da área a dragar (em
espaço marítimo), e nas áreas previstas para depósito de dragados (arenosos e rochosos), a ZPE
Aveiro/Nazaré (PTZPE0060).
Esta área, com 292 928 ha, classificada ao abrigo do Decreto Regulamentar n.º 17/2015 de 22 de
setembro, compreende todo o espaço marítimo entre Aveiro e Nazaré. Possui, durante os períodos de
migração e invernada, um grande valor para aves migradoras marinhas, que usam esta área como área
de passagem mas também como área de descanso e alimentação. Algumas espécies usam a área da
ZPE durante grande parte do ano, tal como acontece com Alcatraz (Morus bassanus) e a Pardela-dasbaleares (Puffinus mauritanicus). A área adquire particular importância para esta última espécie, cujos
indivíduos podem ser observados em movimentos com orientação norte/sul e sul/norte, em movimentos
locais, designadamente em alimentação, e em jangadas.
Saliente-se, igualmente, a proximidade da área de Projeto com a IBA Estuário o Mondego (PT039),
que se desenvolve a montante da Ponte Edgar Cardoso, e compreende o braço norte e sul do estuário
do Mondego, bem como toda a ilha da Morraceira.
Esta área, com 1518 ha, possui, durante o Inverno e a época das migrações, um grande valor para
aves limícolas, com relevância para o Alfaiate (Recurvirostra avosetta), regularmente com mais de 700
indivíduos. Possui dois casais nidificantes de Águia-sapeira (Circus aeruginosus), e o número destas
aves aumenta durante a época de invernada. Apresenta também um núcleo nidificante interessante de
Pernilongo (Himantopus himantopus) e de Chilreta (Sternula albifrons). Muitos registos de Águiapesqueira confirmam a importância desta zona como local de invernada e passagem migratória para
esta espécie. A Garça-vermelha (Ardea cinerea) também ocorre frequentemente nos arrozais durante a
época de nidificação. As principais ameaças são a transformação das salinas em aquaculturas ou
abandono das mesmas, a pesca e a perturbação.
Refere-se ainda a Zona RAMSAR Estuário do Mondego, com limites similares à IBA com a mesma
designação.
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4.8.3
4.8.3.1

Vegetação e habitats
Estuário do Mondego

O estuário do Mondego é um sistema que a cerca de 7 km da foz se divide em dois braços, limitando
uma ilha de aluvião (Ilha da Morraceira). Estes dois braços, de características hidrológicas muito
distintas, juntam-se de novo perto da embocadura.
O braço norte onde se desenvolve o Porto é mais profundo (5 a 10 m durante a preia mar, amplitude de
maré de 2 a 3 m), estando o braço sul (2 a 4 m de profundidade durante a preia mar) assoreado quase
na totalidade nas áreas mais a montante, levando a que os principais caudais de água doce sejam
conduzidos através do braço norte.
Deste modo, a circulação de água no braço sul está quase restrita à ação das marés, bem como das
descargas ocasionais do seu principal afluente, o Rio Pranto, que drena toda uma bacia principalmente
constituída por oriziculturas, e cujas descargas são controladas de acordo com as necessidades
hídricas desses campos agrícolas.
O braço norte caracteriza-se por sedimentos de granulometria mais grosseira, em função do seu
elevado hidrodinamismo, enquanto o braço sul é constituído por sedimentos vasosos, característicos de
áreas com maior estabilidade e de menor hidrodinamismo. A pressão no braço sul é menor que no
canal norte, mas o primeiro é mais vulnerável a problemas ambientais, devido à sua menor
profundidade, circulação mais restrita e maior tempo de residência (INAG, 2007 in COSTA et al., 2013).
O braço norte foi sofrendo, nas últimas décadas, profundas alterações hidromorfológicas, em particular
no seu troço terminal (jusante da Ponte Edgar Cardoso), fruto, em particular, da expansão do Porto da
Figueira da Foz. Este setor, que constitui a área de intervenção de Projeto, corresponde, atualmente, a
um “canal” regularizado enquadrado por um tecido urbano denso. As margens do Mondego, neste
setor, são artificializadas, sendo compostas por enrocamentos e/ou estruturas em betão das
infraestruturas portuárias existentes. No que toca ao substrato do leito, e conforme referido
anteriormente, é relativamente homogéneo, sendo constituído por lodos arenosos e areias lodosas. A
batimetria local é relativamente regular, fruto da manutenção do canal de navegação do Porto da
Figueira da Foz. O leito do Mondego encontra-se, nesta zona, permanentemente submerso, estando a
zona intertidal confinada às margens artificiais.
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A heterogeneidade de características hidrológicas e morfológicas traduz-se numa repartição assimétrica
da vegetação aquática e intertidal, ao longo de todo o estuário do Mondego, criando-se uma dicotomia
entre o braço norte e sul, e entre o setor montante e jusante. Esta dicotomia parece estar, em especial,
associada aos substratos dominantes da zona intertidal.
Os substratos duros (rochoso e artificial), que ocupam cerca de 60% do perímetros do estuário do
Mondego, dominam no braço norte, enquanto que a zona intertidal do braço sul é maioritariamente
ocupada por substratos arenosos e lodosos. Os substratos duros são maioritariamente ocupados pelos
géneros Enteromorpha, Fucus e Ulva. Os substratos finos, que outrora eram dominados pelos prados
de Zostera noltii e Spartina marítima, estão progressivamente a ser substituídos por algas verdes
oportunistas (Enteromorpha e Ulva) e algas vermelhas como Gracillaria verrucosa (Ferreira et al., 2003).
Nas zonas de vaza mais interiores (junto à divisão entre o braço norte e sul), são característicos os
sapais de Bolboschoenus maritimus (Lillebø et al., 2004 in MARTINHO, 2005). Estes sapais integram
igualmente um conjunto de taxa companheiros como Atriplex, Beta, Sonchus, Suaeda, Juncus, Salsola,
ou mesmo Sarcocornia e Salicornia em solos mais salinos (Castro & Freitas, 2011).
Em suma, as formações naturais desenvolvem-se ao longo de um gradiente jusante-montante e nortesul, conforme é visível na Figura 4.39. A diversidade de comunidades é superior no braço sul,
alternando entre os sapais de Bolboschoenus maritimus a nascente, junto da bifurcação com o braço
norte, e os sapais de Spartina maritima mais a nascente, na aproximação à ponte da EN 109.
Subsistem pequenos prados de Zostera noltii, em contacto catenal com sapais de Spartina maritima,
porém a zona intertidal é maioritariamente ocupada por lodaçais a descoberto na maré. Os lodaçais
apresentam pontualmente a presença de macroalgas oportunistas dos géneros Enteromorpha e Ulva.
No braço norte predominam macroalgas dos géneros Enteromorpha, Fucus e Ulva, que se fixam nas
margens rochosas e artificializadas. A montante são igualmente de destacar alguns lodaçais a
descoberto na maré, que enquadram o canal de navegação do braço norte. Na área de projeto, a
jusante da Ponte Edgar Cardoso, somente se verifica a fixação de macro algas na base dos
enrocamentos e infraestruturas portuárias (cais, molhes, entre outos) na zona intetidal. Predominam
nestas comunidades de macroalgas, algas verdes oportunistas, em particular Fucus vesiculosus.
Embora fora do ecossistema estuarino, porém na proximidade do local de depósito de materiais
arenosos na zona costeira, é ainda de destacar a comunidade de duna primária que se desenvolve ao
longo de uma pequena franja, na zona de praia entre o molhe sul e o Hospital Distrital (Figura 4.39).
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Em cópias deste desenho com formato diferente do A3 atender à escala gráfica
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Nesta comunidade predominam gramíneas como Ammophila arenaria, Hordeum marinum, Calystegia
soldanela, Otanthus maritimus, Euphorbia paralias e a granza Crucianella maritima. Pontualmente,
verificam-se no sopé do talude da duna primária herbáceas como Cakille maritima, Eryngium maritimum
e Elymus farctus. De referir que a duna primária, neste local, se encontra sob forte pressão, sendo
igualmente evidente a progressiva ocupação por espécies invasoras como Arundo donax e Carpobrotus
edulis.
Algumas das comunidades anteriormente citadas enquadram-se em habitats da Diretiva Habitat,
nomeadamente os prados de Zostera noltii, enquadráveis no habitat 1110pt4 Bancos com Zostera
noltii, os sapais de Spartina maritima, no habitat 1320 Prados de Spartina (Spartinion maritimae) e os
sapais de Bolboschoenus maritimus, no habitat 1410 Prados salgados mediterrânicos (Juncetalia
maritimi). Os espaços intertidais dominados por lodaçais são igualmente enquadráveis no habitat 1140
lodaçais e areais a descoberto na maré baixa. O conjunto destes habitats integra o “sistema” estuarino
que por sua vez se enquadra o habitat 1130 Estuários.
Fora do ecossistema estuarino, e apesar do seu estado de degradação, as comunidades dunares da
praia da Cova-Gala são enquadráveis no habitat 2120 Dunas móveis do cordão dunar com Ammophila
arenaria (“dunas brancas”).
No que se refere à área de Projeto, e apesar de se localizar no troço terminal do estuário do Mondego,
não é enquadrável em nenhum habita da Diretiva Habitat. Embora a diagnose do habitat 1130 seja
generalista, a correspondência fitossociológica e a caracterização do subtipo 1130pt1 Estuários
mediterrânicos no qual se insere o estuário do Mondego, não permite o enquadramento deste troço
hidromorfologicamente alterado neste Habitat da Diretiva. O habitat 1130pt1 é definido por mosaicos
complexos de sedimentos não colonizados por vegetação vascular, de comunidades vegetais
pertencentes às classes Halodulo wrigthii-Thalassietea testudinum, Zosteretea, Spartinetea maritimae,
Sarcocornietea fruticosae, Pegano-Salsoletea, Phragmito-Magnocaricetea, Thero-Salicornietea e
Saginetea maritimae. Nenhuma das referidas comunidades ocorre na área de Projeto, sendo ainda de
salientar que não se verificam condições de substrato para a sua fixação.
Em suma, as comunidades vegetais naturais encontram-se limitadas ao braço sul e setor montante do
Estuário do Mondego. A área de intervenção encontra-se por sua vez fortemente alterada, sendo
enquadrada por áreas urbanas densas, cujas áreas ainda permeáveis são ocupadas por espaços
ajardinados (cidade da Figueira da Foz), solo nu ou vegetação ruderal esparsa. Na área de intervenção
apenas se regista a presença de algas verdes oportunistas, fixadas em zona intertidal em substrato
duro, ao longo das margens artificializadas do estuário do Mondego.
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4.8.3.2

Zona costeira

Na zona marinha, onde se localizará a área de depósito dos sedimentos arenosos, atendendo a que se
localiza a profundidades médias de 5 m, ainda sujeita à ação de marés e rebentação, e com um
substrato fino que não permite a fixação de plantas marinhas não é expectável a presença de
comunidades de macroalgas.
Do mesmo modo, na zona onde serão depositados os elementos rochosos, aproximadamente na
batimétrica -30 mZH, ainda na zona costeira entre os andares infra e circalitoral poderão ocorrer algas
fotófilas, mas sem formar grandes pradarias.
Conclui-se assim que não são deste modo expectáveis comunidades extensas de macroalgas nos
locais de depósitos e envolvente próxima, nem de habitats de valor, enquadráveis na Diretiva Habitat.

4.8.4

Fauna

4.8.5

Biótopos

Conforme anteriormente referido a área de estudo encontra-se marcada pela transição entre o
ecossistema aquático e terrestre, que se traduz numa heterogeneidade de biótopos. A repartição dos
biótopos é igualmente marcada pela crescente pressão antrópica, resultante da expansão urbana e dos
espaços agrícolas, na envolvente ao estuário do Mondego e ao longo de toda a costa da Figueira da
Foz. Outras práticas antropogénicas caracterizam a paisagem do estuário, como é o caso da
aquacultura e a salicultura, com forte presença na Ilha da Morraceira que estabelece a divisão entre o
braço sul e norte do estuário do Mondego (ver ponto 4.11.8).
A repartição de biótopos desenvolve-se assim ao longo de um gradiente antropogénico, sendo que os
biótopos de maior interesse se desenvolvem no setor nascente do estuário do Mondego, e os biótopos
alterados/artificializados no setor poente.
Consideram-se quatro biótopos principais na área de Projeto e sua envolvente alargada (de montante
para jusante), caracterizados por fatores ambientais, mas igualmente por fatores antropogénicos,
nomeadamente:
•

Ilha da Morraceira – que compreende a parte superior do estuário, é maioritariamente ocupada
por sapais e salinas. Encerra um conjunto de habitats naturais e seminaturais de particular
interesse para a avifauna (avifauna limícola) e fauna piscícola. Os limites da IBA e RAMSAR
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Estuário do Mondego incluem este biótopo, constituindo a zona de maior sensibilidade
ecológica da área de estudo. Desenvolve-se a montante da área de intervenção.
•

Zona Portuária – Compreende os troços terminais dos braços norte e sul do estuário e
respetiva zona de confluência. Inclui a generalidade das infraestrutura portuárias da área de
jurisdição do Porto da Figueira da Foz. Compreende o setor mais regularizado do Mondego,
cujas margens se encontram na sua totalidade artificializadas. Biótopo homogéneo de reduzido
valor ecológico. Abrange a área de dragagem e prolongamento do cais de carga geral e do cais
de granéis sólidos.

•

Zona Costeira Cova-Gala – Compreende a zona costeira entre o molhe sul e aglomerado
urbano Cova-Gala, nomeadamente cordão dunar, praia, zona intertidal e zona infralitoral até à
batimétrica dos -10 m (ZH). A zona dunar encontra-se em forte regressão, em resultado da
expansão urbana na sua envolvente. Abrange a zona de depósito de dragados arenosos.

•

Espaço marinho – Espaço marinho que abrange os andares infra e circalitoral abaixo da
batimétrica do -10 m(ZH). Corredor de migração de aves marinhas (ZPE Aveiro/Nazaré).
Abrange o depósito de material rochoso.

Os biótopos traduzem uma comunidade faunística diversificada, em particular pela presença de um
binómio aquático/terrestre, que é seguidamente descrita.

4.8.6

Fauna aquática

4.8.6.1

Peixes

Estuário do Mondego
O Estuário do Mondego caracteriza-se por albergar uma comunidade com alguma relevância, sendo as
principais

espécies

Dicentrarchus

labrax

(robalo),

Pomatoschistus

microps

(góbio

comum),

Pomatoschistus minutus (caboz-da-areia), Solea solea (linguado), Platichthys flesus (solha) e Diplodus
vulgaris (Safia) (Martinho, 2005; Leitão et al., 2007; Martinho, 2009; França et al., 2011; Castro et al.,
2016).
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Os juvenis marinhos migrantes têm o número mais elevado de espécies, seguidos pelos residentes
estuarinos. As espécies marinhas que usam o estuário com viveiro são as mais abundantes em termos
de densidade e biomassa. No extremo nascente do estuário, e junto à foz do rio Pranto (no braço sul),
onde a influência das marés é menor, destaca-se ainda a presença de algumas espécies dulçaquícolas.
A prevalência das espécies marinhas segue-se a alterações da hidrologia que levaram a uma alteração
das comunidades existentes. Antes das alterações hidrológicas, as comunidades eram dominadas por
espécies pelágicas, detritívoras e com elevada amplitude de salinidade. Após estas alterações, a
comunidade foi ficando dominada por espécies demersais, bênticas, piscívoras e as marinhas (França
et al., 2011; Baptista et al., 2015).
Na primavera e verão, os juvenis ocorrem nas áreas mais a montante, oligohalinas, mas
posteriormente, no outono e inverno, tendem a dispersar para as zonas médias e baixas, com maior
influência marinha (Leitão et al., 2007). A temperatura, a salinidade e a interação entre a salinidade e a
distância relativa à embocadura do estuário constituem os preditores significativos para a variação da
riqueza específica (França et al., 2011).
Existem registos de um total de 67 espécies para a totalidade do estuário do Mondego, sendo as mais
abundantes, conforme anteriormente referido, espécies marinhas (Anexo 5 do Volume 3 – Anexos).
Destacam-se contudo algumas espécies diádromas, com estatuto de conservação de Muito Ameaçado,
nomeadamente Anguilla anguilla (enguia-europeia), Petromyzon marinus (lampreia-marinha), Alosa
alosa (sável) e Alosa fallax (savelha).
As duas primeiras (enguia-europeia e lampreia-marinha) utilizam o estuário apenas nos seus
movimentos migratórios, aquando das deslocações para o setor médio da bacia hidrográfica do
Mondego (Silva et al., 2014; Arribas et al., 2012). Já o Sável e a Savelha permanecem, durante a fase
larvar, nas zonas montantes de estuário, após a descida das zonas de desova no setor médio-inferior
do Mondego (Bao et al., 2015; Nachón et al., 2016; Martins et al., 2015).
Na área de intervenção, tendo em conta a sua proximidade e coincidência com a embocadura do
Mondego, predominam, localmente, espécies marinhas (EEMA, 2009). Amostragens realizadas no
braço norte do estuário do Mondego, na zona de junção com o braço sul, no âmbito do projeto EEMA,
permitiram a identificação de um total de 10 espécies (Figura 4.40), nomeadamente Anguilla anguilla,
Callionymus lyra, Chelidonichthys lucerna, Diplodus vulgaris, Mullus surmuletus, Platichthys flesus,
Pomatoschistus microps, Pomatoschistus minutos, Solea solea e Syngnathus acus. Destas espécies
duas se destacam pela sua abundância, nomeadamente Pomatoschistus microps (góbio comum) e
Solea solea (linguado).
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De salientar uma maior diversidade no período de outono, que coincide com a descida dos juvenis
marinhos dos setores médio e superior do estuário do Mondego.

A

Chelidonichthys lucerna
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Syngnathus acus

B
Anguilla anguilla
Callionymus lyra
Chelidonichthys lucerna
Diplodus vulgaris
Mullus surmuletus
Platichthys flesus
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Solea solea

Figura 4.40 – Proporção de espécies na comunidade piscícola na área de Projeto (EEMA, 2009)
A – Primavera; B – Outono
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Zona Costeira
A repartição da fauna piscícola ao longo da costa é irregular, sendo a mesma dependente de vários
fatores físicos e ambientais, como o são a ondulação e turbulência (Santos et al., 1994), bem como na
diversidade e tipo de microhabitats (substrato rochoso, arenoso, etc.).
A proximidade ao estuário do Mondego pode igualmente influenciar a repartição da fauna piscícola ao
longo da zona costeira envolvente, uma vez que o mesmo serve de local de desova e permanência de
juvenis para numerosas espécies marinhas (Inui et al., 2010).
De um modo geral, constata-se que os habitats de sedimentos arenoso, como é o caso da frente
costeira da Figueira da Foz, são mais móveis, com espécies mais pequenas e de ciclo de vida curto,
típicas de ambientes perturbados e que apresentam uma boa capacidade para dispersarem durante a
fase larvar planctónica. São igualmente zonas de menor diversidade específica e produção com menor
abundância e biomassa de organismos.
Em substratos lodosos e arenosos, os peixes cartilagíneos (Rajidae, Squalidae) bem como os
pleuronectiformes, constituem importantes predadores dos organismos intersticiais. Para além disso,
produzem também outros efeitos, uma vez que ao escavarem o substrato acabam por causar
mortalidade entre outros organismos intersticiais (Nybakken & Bertness, 2005 in MAMAOT, 2012).
No que se refere à zona mais afastada da costa, nos andares infra e circalitoral, tendo por base os
dados de captura de pescado do Porto da Figueira da Foz (INE, 2018), identifica-se uma comunidade
diversificada (35 taxa), da qual se salienta Engraulis encrasicolus (biqueirão), Trachurus trachurus
(carapau), Scomber colias (cavala), Merluccius merluccius (pescada), Sardina pilchardus (sardinha),
Trisopterus luscus (Faneca) (Tabela 4.47).
Nos últimos três anos verifica-se a regressão nas capturas de cavala, que é acompanhado pelo
aumento dos registos de biqueirão e carapau (Figura 4.41). As restantes espécies (pescada sardinha,
faneca e outros) apresentam, por sua vez, sensivelmente a mesma proporção nas capturas anuais.
Esta estabilidade nos valores de capturas também é visível para os taxon de menor expressão
(Tabela 4.47), indiciando dos efetivos populacionais dos mesmos dentro da comunidade piscícola
costeira.
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Espécie

Nome científico

Capturas nominais (t)
2017

2016

2015

Abroteas

Phycis phycis

2

3

2

Areeiro e Carta

Lepidorhombus whiffiagonis

12

7

8

11

9

22

Atum e similares
Besugo

Pagellus acarne

8

7

15

Biqueirão

Engraulis encrasicolus

2020

844

210

Carapau

Trachurus trachurus

3092

2918

2817

Carapau negrão

Trachurus picturatus

15

13

21

Cavala

Scomber colias

163

1311

4851

Cherne

Polyprion americanus

1

1

1

Congro ou safio

Conger conger

26

26

28

Corvinas

Argyrosomus regius

1

1

1

Dourada

Sparus aurata

2

2

2

Pargos

Pargus pargus

1

1

1

Pescadas

Merluccius merluccius

246

297

245

Raias

76

58

87

Robalos

Dicentrarchus labrax

11

8

6

Salmonetes

Mullus surmeletus

5

4

8

Sarda

Scomber scombrus

52

80

114

Sardinha

Sardina pilchardus

637

1183

1721

Sargos

Diplodus sargus

8

6

8

Solhas

Pleuronectes platessa

5

4

5

Tamboril

Lophius piscatorius

10

19

22

Verdinho

Micromesistius poutassou

5

3

21

Cações

Mustelus spp.

2

2

1

Faneca

Trisopterus luscus

249

217

321

Linguado e azevia

Solea solea

29

22

50

Ruivos

Chelidonichthys lucerna

44

29

45

Goraz

Pagellus bogaraveo

1

1

1

Salema

Sarpa salpa

3

1

2

0

0

0

3

3

5

Garoupas
Pregado

Psetta maxima

Rodovalho

Scophthalmus rhombus

Tainhas

5

3

2

12

5

27

Cantarilhos

Helicolenus dactylopterus

6

7

6

Galo negro

Zeus faber

29

23

32

124

98

101

Diversos

Tabela 4.47 – Capturas nominais de pescado por taxa no Porto da Figueira da Foz (INE, 2018)

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 172/431

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2015
Biqueirão

Carapau

2016
Cavala

Pescadas

2017
Sardinha

Faneca

Outros

Figura 4.41 – Proporção de espécies capturadas para o Porto da Figueira da Foz

4.8.6.2

Invertebrados

Estuário do Mondego
A estrutura da comunidade de invertebrados bentónicos é condicionada pelo tipo de substrato, pela
ausência ou presença de coberto vegetal (Spartina ou Zostera) e pelo batimétrico (grau de imersão),
além do grau de salinidade e do hidrodinamismo que são mais importantes na zona da embocadura
(Ribeiro, 2001). O estuário do Mondego tem maior hidrdinamismo, devido ao seu maior caudal de água
doce (Pinto, 2009).
Em termos de tipo de sedimento, dois padrões podem ser descritos neste estuário: um de aumento
gradual da dimensão do grão desde a embocadura ao longo do braço norte até às zonas a montante
(sedimentos claramente dominados por areia grossa) e outro, inverso, de redução da dimensão do grão
da embocadura até às zonas mais interiores do braço sul. No entanto, junto à embocadura, as
diferenças entre os dois braços são pouco relevantes, devido à influência marinha.
As velocidades das correntes são superiores no braço norte do estuário, devido quer à descarga do rio
como à mais rápida penetração das marés. Para além disso, as dragagens realizadas na zona mais a
jusante deste braço levam à perda direta de habitat e a uma alteração frequente da estrutura
sedimentar. Por esta razão, ocorre uma comunidade biológica menos estruturada e caracterizada por
fauna epibêntica (Teixeira, 2010).
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No que respeita à salinidade, a diferença de profundidade entre os dois braços determina uma
propagação mais rápida da maré no braço norte (Marques, 1989), provocando aí variações (diárias) de
salinidade mais acentuadas (Almeida e Seabra-Santos, 1993 in Folha, 2011).
Pinto (2009) constatou no seu estudo que no estuário do Mondego não parece haver diferença entre as
zonas euhalina e polihalina. A dificuldade da definição de regiões halinas com base na aplicação do
sistema de Veneza neste estuário já havia sido documentada por outros autores (Costa et al., 2004;
Chainho et al., 2006 in Pinto, 2009), devido às variações sazonais extremas nos valores de salinidade,
causadas pelo regime de caudais, que se altera bastante ao longo do ano. Esta sazonalidade acaba por
se refletir nas comunidades de macroinvertebrados, que apresentam fortes variações de composição e
densidade (Costa et al., 2004; Chainho, 2008 in Pinto, 2009).
As diferenças dos padrões de salinidade entre os dois braços do estuário podem ser explicadas
especialmente pelas intervenções que ocorreram no passado, que alteraram a sua hidromorfologia. No
caso específico do braço norte, onde serão efetuadas as dragagens do presente projeto, a profundidade
tem vindo a ser aumentada (até 10 m nas zonas a jusante) e a salinidade dos fundos é menos afetada
por contributos de água doce, mesmo nas estações chuvosas (Teixeira, 2010).

Figura 4.42 – Variação da salinidade no estuário do Mondego (Gouveia & Santos, 2012)
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A salinidade e a percentagem de areia fina/média no sedimento explicam 48% da variabilidade
encontrada na comunidade global bêntica subtidal do estuário (desde a embocadura até ao limite
montante do estuário) (Teixeira, 2010).
Em termos de macrobentos, nos biótopos móveis, dominados pela vasa, ocorrem as espécies Hydrobia
ulvae, Nereis diversicolor, Cyathura carinata e Scrobicularia plana (lambujinha), enquanto nas areias
destaca-se a espécie Cerastoderma edule (berbigão), com densidades de algum significado.
Um estudo realizado no braço sul confirmou uma clara diferenciação espacial da diversidade e
densidade das espécies bênticas. A diversidade foi maior na zona marinha, onde a densidade era
menor, e a diversidade reduziu para montante, onde a densidade atinge valores máximos (Morgado et
al., 2003).
Outro estudo relativo a comunidades de nemátodes e de macrofauna verificou que os nematodes
seguem os gradientes de salinidade estuarinos, nomeadamente as secções de água doce (< 0,5) e
oligohalinas (0,5-5, no topo do estuário), caracterizadas pela presença de nemátodes de água doce,
com baixa densidade e diversidade, a secção mesohalina (5-18, secção superior do estuário), também
com baixa densidade e diversidade e as secções polihalinas (18-30, secções média e inferior do
estuário) e euhalinas (> 30, barra), com as mais elevadas densidades e diversidades. Em relação à
macrofauna, também se verificaram diferenças significativas: os valores mais elevados foram obtidos
nas áreas euhalinas e mesohalinas. As estações euhalinas apresentaram a maior riqueza específica,
enquanto que a secção de água doce apresentou a menor diversidade (Adão et al., 2008; Adão et al.,
2009).
Em amostragens de 2000 e 2001, para o canal Norte e extremo jusante do Canal Sul, registou-se a
presença de 70 taxa e 14406 organismos. Os grupos mais importantes foram Polychaeta (48,6%), muito
abundantes na primavera, com 68,2% dos indivíduos, e Bivalvia (23,4%). De referir, ainda, que no
Inverno ocorreu um decréscimo da abundância de Bivalvia, que caiu para 2,9% dos efetivos, em
oposição ao aumento de Gastropoda, no Outono (23,3%) e, especialmente, no Inverno (42,1%).
O grupo Oligochaeta foi muito abundante nas épocas com condições climáticas mais extremas, ou seja,
no Inverno (24,2%) e no Verão (22,4%). Os taxa mais abundantes foram Streblospio shrubsolii (30,0%),
Cerastoderma glaucum (14,4%) e ainda Oligochaeta e Hydrobia ulvae, com cerca de 12% da frequência
relativa de organismos (Pinto, 2009).
No Anexo 5 do Volume 3 – Anexos, listam-se as principais espécies (num total de 19) taxa bentónicos
passíveis de ocorrer na área de intervenção.
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Zona Costeira
De acordo com os trabalhos de Martins (2013) os locais de depósito dos dragados caracterizam-se por
cascalho fino e areia fina (Figura 4.43).

Figura 4.43 – Distribuição espacial dos tipos de sedimentos na Plataforma Continental Portuguesa
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As áreas mais profundas dos setores noroeste e central da plataforma continental e a maior parte do
setor sudoeste são cobertas por areias finas e muito finas. Os depósitos mais grosseiros são
encontrados na plataforma interior e media do setor mais a norte e imediatamente a sul dos canyons de
Nazaré e Setúbal, enquanto que os sedimentos lodosos estão restritos a áreas localizadas fora das
embocaduras dos grandes rios (Douro e Tejo). Em contraste, a plataforma sul corresponde a um
ambiente de reduzida energia, recebendo a maioria dos seus sedimentos a partir do rio Guadiana.
A comunidade de invertebrados bentónicos em avaliação na área de estudo constitui assim a
comunidade costeira sedimentar.
A fauna macrobentónica normalmente associada aos sedimentos arenosos da zona intertidal na costa
portuguesa inclui as espécies Talitrus saltator, Tylos europeus, Eurydice pulchra, Spio filicornis, Nephtys
cirrosa, Haustorius arenarius, Urothoe brevicornis, Bathyporeia guilliamsoniana, Pontocrates arenarius,
Donax trunculus e Tellina tenuis. Na zona subtidal, pode ser encontrada a espécie Chamelea striatula
nas zonas de areias finas, Dosinia exoleta e Spisula solida em areias grosseiras e Amphioxus
lanceolatus em cascalho (OSPAR COMM, 2000).
Ravara & Moreira (2013) verificam que as comunidades de poliquetas da costa de Aveiro para as
profundidades entre 8 a 22 metros, de fundos arenosos, apresentam uma diversidade específica e
abundância mais reduzida que as comunidades de profundidades superiores. As espécies mais
abundantes nestas profundidades mais baixas são Magelona johnstoni, Spiophanes bombyx, Glycera
tridactyla, Owenia fusiformis, Spio decoratus e Mediomastus fragilis.
Em praias do sul de Portugal, Dolbeth e colaboradores (2007) verificaram que nas zonas menos
profundas e com hidrodinâmica elevada (≈7,2 m de profundidade), a riqueza específica e densidades
era menor, com as espécies existentes (sobretudo crustáceos e amêijoa-branca) adaptadas à situação
existente. Ambos os parâmetros aumentavam com a profundidade e a comunidade começa a ser
dominada por poliquetas, nemátodes e Nemertea, até atingir profundidades mais elevadas (25 m), onde
diminuíam novamente. É expectável que ocorra uma situação similar.
No estudo de Martins (2013), a zona de depósito contempla, em termos de fauna macrobêntica, os
grupos de afinidade B e A (da costa para a zona mais profunda), correspondendo respetivamente a B –
areias finas expostas à hidrodinâmica junto à costa com Magelona johnstoni, Urothoe pulchella e
Angulus fabula (comunidade Boreal Lusitanean Tellina) e A – sedimentos grosseiros com Protodorvillea
kefersteini, Pisione remota, Angulus pygmaeus e outras espécies intersticiais (comunidade Lusitanean
Venus) (Figura 4.44).
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No estudo da Estratégia Marinha da Costa Portuguesa, é referida que na faixa arenosa entre os 0 e 50
m de profundidade, podem ser encontradas as seguintes espécies de macrobentos: Acrocnida
brachiata, Ampelisca brevicornis, Ampelisca spooneri, Amphiura chiajei, Angulus fabula, Angulus
pygmaeus, Bathyporeia cf. gracilis, Bathyporeia pelagica, Branchiostoma lanceolatum, Diastylis bradyi,
Diogenes pugilator, Diplocirrus glaucus, Donax vittatus, Edwardsia claparedii, Ensis spp, Gastrosaccus
spinifer, Glycera convoluta, Glycymeris glycymeris, Goniada maculata, Mactra corallina, Magelona
filiformis, Magelona johnstoni, Mediomastus fragilis, Moerella donacina, Nemertea, Nephtys assimilis,
Nephtys cirrosa, Nephtys hombergii, Notomastus latericeus, Owenia fusiformis, Pharus legumen,
Phyllodoce laminosa, Pontocrates altamarinus, Sigalion mathildae, Spiophanes bombyx, Spisula solida,
Spisula subtruncata (MAMAOT, 2012).

Figura 4.44 – Distribuição espacial dos habitats bênticos ao longo da Plataforma Continental
Portuguesa
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No âmbito da monitorização das dragagens de manutenção do Porto da Figueira da Foz (MONITAR,
2017), mais precisamente na zona costeira de influência direta e indireta do local previsto para
deposição dos dragados arenosos, verificou-se a presença de uma comunidade composta por 23
espécies, dominada por bivalves (mais de 34% da abundância total), apoiada na elevada abundância
de Donax vittatus. Destaca-se ainda uma percentagem importante dos Amphipoda (cerca de 20%), com
forte contributo de Nototropis swammerdamei, e dos Cumacea (cerca de 16%), com Eocuma dolfusi e
Bodotria scorpoides (Figura 4.45). Os anelídeos assumem uma menor importância nesta comunidade,
representando apenas 13% da mesma, com representação, essencialmente, de Mediomastus fragilis e
Nephtys cirrosa.

Figura 4.45 – Distribuição da abundância total de indivíduos por grupo taxonómico
(MONITAR, 2017)
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4.8.7

Fauna terrestre

A caracterização das principais comunidades vegetais e usos de solo, para a área de estudo
considerada, possibilitou a identificação dos principais biótopos ocorrentes. Conforme anteriormente
referido, face à pressão antrópica elevada da zona, os espaços naturais e seminaturais são muito
restritos, limitando a distribuição e dispersão da fauna terrestre ao longo da área de Projeto.
Apesar da proximidade da área de intervenção à IBA / sítio Ramsar Estuário do Mondego, a ausência
de áreas significativas de habitat, pressupõe uma comunidade pobre, pouco diversificada, e composta
por espécies cosmopolitas, adaptadas ao ambiente urbano. Saliente-se, contudo, que o rio Mondego,
como corredor ecológico de reconhecida importância, pode ser utilizado temporariamente nas
migrações e dispersão de espécies, em particular de espécies avifaunísticas limícolas e marinhas que
se desloquem para os habitats de maior valor ecológico presente no setor superior do estuário,
nomeadamente a montante da Ponte Edgar Cardoso na Ilha da Morraceira.
A descrição da comunidade faunística teve por base informação fornecida pelo Instituto da Conservação
da Natureza e Florestas (ICNF), estudos anteriores, guias de especialidade, disponibilidade de habitat
favorável na área em estudo e sua envolvente, recurso a especialistas e levantamentos de campo de
confirmação.
Em relação aos anfíbios e répteis, foi utilizada a informação disponível no Atlas dos Anfíbios e Répteis
de Portugal (Loureiro et al., 2010). Relativamente aos vertebrados voadores, para além dos
levantamentos de campo realizados, à informação relativa às espécies de aves detetadas nas
quadrículas abrangidas pelo projeto em estudo do novo Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (2008)
e Atlas das Aves Marinhas de Portugal e no caso dos morcegos ao novo Atlas dos Morcegos de
Portugal Continental (2013). Foram contemplados igualmente os dados das observações registadas no
site Portugal Aves da SPEA para o local em avaliação. No caso dos mamíferos, utilizou-se o Guia dos
Mamíferos Terrestres de Portugal Continental, Açores e Madeira (1999). Foi consultado igualmente o
novo Atlas de Mamíferos de Portugal, desenvolvido pela Universidade de Évora (http://atlasmamiferos.uevora.pt).
Refere-se ainda que a informação disponibilizada corresponde à quadrícula UTM 10x10 km NE14
(Figura 4.46) que inclui não só a área de implantação direta do projeto, como todo o estuário do
Mondego. Sendo a área do projeto de dimensão muito inferior à dimensão das quadrículas, a
ocorrência real das espécies é confirmada pelos levantamentos de campo no local, quer em termos de
visualização de indivíduos ou vestígios, quer na ocorrência de habitats adequados para as espécies
referenciadas.
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Figura 4.46 – Identificação de quadrícula UTM de estudo

4.8.7.1

Anfíbios

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2010), e informação cedida
pelo ICNF no Âmbito do presente projeto, são dadas como de potencialmente ocorrentes para a
quadrícula UTM NE14, na qual se insere a área de Projeto, 14 espécies de anfíbios. Todas as espécies
foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas classes fenológicas, estatutos de
proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva 79/406/CEE (Anexo 5 do Volume 3 – Anexos).
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Das espécies potenciais para a áreas de estudo, 1 apresenta estatuto de “Quase Ameaçado”, 12 de
“Pouco Preocupante” e 1 não avaliada. Saliente-se ainda o enquadramento de 8 espécies no anexo BIV do Decreto-lei n.º 156-A, de 8 novembro, pelo que são consideradas espécies animais de interesse
comunitário que exigem proteção, nomeadamente Triturus marmoratus (Tritão-marmorado), Alytes
cisternasii (Sapo-parteiro-ibérico), Alytes obstetricans (Sapo-parteiro-comum), Disciglossus galganoi
(Rã-de-focinho-pontiagudo), Pelobates cultripes (Sapo-de-unha-negra), Bufo calamita (Sapo-corredor),
Hyla arborea (Rela-comum) e Hyla meridionalis (Rela-meridional). De referir ainda que a rã-de-focinhopontiagudo se enquadra no Anexo B-II deste mesmo Decreto-lei, pelo que é considerada como espécie
de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de conservação.
Esta espécie destaca-se deste modo como a mais relevante, do ponto de vista conservacionista, para a
área alargada de estudo.
A rã-de-focinho-pontiagudo apresenta uma distribuição alargada por todo o território nacional, ocorrendo
em praticamente em todos os habitats, em núcleos mais ou menos fragmentados. Apesar do seu
estatuto de Quase Ameaçado, esta espécie tem vindo a apresentar um aumento de registos de
ocorrência em toda a costa ocidental entre Peniche e Aveiro, e no Alentejo. Ocorre numa grande
variedade de habitats, desde o nível do mar até cerca de 2000 m de altitude, geralmente nas
imediações de pequenas massas de água com uma certa cobertura herbácea, preferindo terrenos
encharcados, tais como prados ou lameiros. (García-París et al., 2004). Pode ser encontrada durante a
reprodução em charcos sazonais ou permanentes, ribeiros, nascentes, canais de rega e em lagoas
litorais, resistindo a níveis de salinidade relativamente elevados.
É de prever que a comunidade de anfíbios potencialmente presente na área em estudo esteja
associada aos locais favoráveis em termos de humidade, nomeadamente aos ribeiros, riachos e valas
de água doce que ocorrem na envolvente mais alargada, ou ainda no setor superior do estuário do
Mondego, onde os níveis de salinidade são mais reduzidos, fruto das descargas do rio Mondego. A área
de intervenção em contrapartida é pobre em termos de habitats. A sua proximidade à desembocadura
do Mondego confere-lhe uma influência marinha importante, sendo os níveis de salinidade local
elevados (euhalino).
Acresce o facto deste troço do estuário ser enquadrado por margens artificializadas e uma ocupação
predominantemente urbana, pela que a ocorrência de espécies deste grupo afigura-se de muito pouco
provável. Tal é confirmado pelos levantamentos de campo efetuados na envolvente imediata de projeto,
que não permitiu a deteção de nenhum anfíbio.
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4.8.7.2

Répteis

De acordo com o Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al, 2010), e informação cedida
pelo ICNF no âmbito do presente projeto, são dadas como de potencialmente ocorrentes para as
quadrículas UTM NE14, na qual se insere a área de Projeto, 15 espécies de répteis. Todas as espécies
foram identificadas pelo seu nome científico, nome comum, respetivas classes fenológicas, estatutos de
proteção segundo o UICN e segundo a Diretiva 79/406/CEE (Anexo 5 do Volume 3 – Anexos).
Estão referenciadas duas espécies com estatuto de conservação de ameaçadas, nomeadamente
Podarcis carbonelli (Lagartixa-de-Carbonnell) e Coronella girondica (Cobra-lisa-europeia). Identificam-se
igualmente duas espécies constantes do Anexo B-II do Decreto-lei n.º 156-A, de 8 novembro,
Mauremys leprosa (Cágado-mediterrânico) e Lacerta schreiberi (Lagarto-de-água), ambas de estatuto
“Pouco Preocupante”.
A lagartixa-de-Carbonell é frequente nas zonas de baixa altitude das províncias do Douro e Beira Litoral,
apesar de formar populações dispersas e fragmentadas restritas a zonas montanhosas e a enclaves
dunares (Ferrand de Almeida et al., 2001; Malkmus, 2004). Habita sobretudo o solo, em redor de
arbustos presentes nas clareiras de carvalhais e de pinhais ou de bosques mistos. Ocorre também entre
arbustos dunares, com particular preferência por camarinheiras (Corema album).
A cobra-lisa-europeia atinge o limite sudoeste da sua distribuição global. A sua distribuição encontra-se
fragmentada em isolados populacionais localizados em áreas costeiras de influência atlântica, entre a
Figueira da Foz e Mira, na Granja (Carretero et al., 2002) e, a norte do rio Douro, em Vila do Conde). Na
franja litoral habita os pinhais e as dunas cobertas por vegetação arbustivas e parcelas agrícolas de
regadio.
O Cágado-mediterrânico apresenta uma distribuição contínua a sul do rio Tejo, e a norte é mais comum
nas regiões interiores da Beira e Trás-os-Montes. No litoral, as populações encontram-se distribuídas de
forma muito dispersa, fruto da intensa urbanização do litoral, com consequente perda de habitat.
Admite-se que muitas das populações antigamente referenciadas do litoral possam atualmente não
existir. As únicas populações recentemente referenciadas para a zona litoral situam-se a sul,
nomeadamente na Lagoa Azul (Sintra) e Lagoa de Albufeira (Sesimbra).
A lagarto-de-água ocorre de forma contínua ao longo do litoral norte/centro, sensivelmente até a região
de Leiria (Brito et al., 1996; Brito et al., 1998). Ocorre preferencialmente nas margens de linhas de água
em que a vegetação ripícola possui características marcadamente atlânticas. Ocupa desde vales
agrícolas de montanha até pauis de baixa altitude.
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Atendendo às especificidades ecológicas das espécies acima referidas é potencial a sua ocorrência nos
biótopos “Ilha da Morraceira” e “Zona Costeira”. Saliente-se, todavia, que no caso específico do biótopo
“Zona Costeira”, tendo em conta o aspeto confinado da sua área de ocupação, que se restringe a um
fino cordão dunar, enquadrado por espaços de expansão urbana, a presença de populações estáveis
afigura-se de muito pouco provável.
No que respeita à área de intervenção (biótopo “Zona Portuária”), face à ausência de habitats
característicos (alimentação, reprodução, abrigo), à artificialização das margens do Mondego, e à
ocupação predominantemente urbana da zona, a ocorrência de répteis considera-se, com elevada
probabilidade, de nula. O mesmo veio a ser confirmado pelos levantamentos realizados ao longo das
margens do Mondego, que enquadram a zona de intervenção, que não permitiram a deteção de
nenhum exemplar réptil.

4.8.7.3

Avifauna

Os biótopos “Ilha da Morraceira”, “Zona Costeira” e “Espaço marinho” da Figueira da Foz assumem-se
como de particular importância para a comunidade avifaunística, o que ditou as respetivas
classificações como de áreas de interesse conservacionista, conforme anteriormente referido em 4.8.2.
Estes biótopos constituem habitat preferencial de alimentação para muitas espécies de aves,
nomeadamente pela importante cobertura de lodaçais e areais a descoberto na maré, e de salinas, mas
igualmente de refúgio e reprodução, nas áreas de sapais presentes no braço sul e extremo nascente do
Estuário do Mondego. Ambos os locais assumem igualmente importância nos movimentos migratórios
de algumas espécies, enquanto corredor de circulação (“zona costeira” e “espaço marinho”) e ponto de
“paragem/descanso” (“Ilha da Morraceira”).
Em contrapartida, a zona de intervenção de projeto, que integra o biótopo “Zona Portuária”, fruto de
uma intensa pressão antrópica, que conduziu a uma artificialização das margens do Mondego, e à
expansão de áreas impermeabilizadas (expansão urbana), apresenta reduzidas condições de fixação
de aves, e uma comunidade pobre, dominada por espécies “oportunistas”, adaptadas às zonas
urbanas.
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Tendo por base a bibliografia consultada, a comunidade do estuário do Mondego e costa da Figueira da
Foz integra um total de 181 espécies, das quais 35 são espécies marinhas, e 72 espécies limícolas.
Saliente-se ainda a presença de 36 espécies de estatuto nacional de Muito Ameaçadas (Vulnerável, Em
Perigo e Criticamente em Perigo), e 38 abrangidas pelo Anexo A-I do Decreto-lei n.º 156-A, de 8
novembro, pelo que são consideradas de espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação
requer a designação de zonas de proteção especial.
No que se refere às espécies marinhas, são de destacar as espécies Morus bassanus (Alcatraz) e
Puffinus mauritanicus (Pardela-das-baleares), pela sua presença no espaço marítimo durante grande
parte do ano. Saliente-se que a pardela-das-baleares apresenta estatuto de Criticamente em Perigo.
Outras espécies marinhas Muito Ameaçadas ocorrem nos períodos de invernada e migração, como o
são o caso de Melanitta nigra (Negrola), Sterna hirundo (garajau-comum) ou ainda Uria Aalge (Airo).
Dentro das espécies marinhas é ainda de assinalar Sternula albifrons (chilrela), com núcleos
reprodutores nas salinas e braço sul do estuário do Mondego.
A Ilha da Morraceira constitui uma zona de reprodução para numerosas espécies avifaunísticas, com
destaque para algumas limícolas, como Recurvirostra avosetta (Alfaiate) ou Himantopus himantopus
(Pernilongo), rapinas, como Circus aeruginosus (Águia-sapeira), e alguns pelocaniformes, como Ardea
cinerea (Garça-real). Destacam-se outras espécies como Egretta garzetta (Graça-branca-pequena),
Phoenicopterus roseus (flamingo), Pandion haliaetus (Águia-pesqueira), Charadrius hiaticula (Borrelhogrande-de-coleira), Charadrius alexandrinus (Borrelho-de-coleira-interrompida), Calidris alpina (Pilritocomum), Tringa totanus (Perna-vermelha-comum), Tringa nebularia (Perna-verde-comum), Actitis
hypoleucos (maçarico-das-rochas), Arenaria interpres (Rola-do-mar), Larus ridibundus (Guinchocomum), Larus fuscus (Gaivota-d’asa-escura), Larus michahellis (Gaivota-de-patas-amarelas), Larus
marinus (Gaivotão-real), Sterna sandvicensis (Garajau-comum) e Phalacrocorax carbo (corvo-marinho).
Na Zona Portuária, conforme referido anteriormente, a comunidade é mais pobre, sendo dominada por
espécies cosmopolitas, conforme se veio a confirmar com os levantamentos efetuados. Registou-se a
presença de bandos importantes de Larus michahellis (Gaivota-de-patas-amarelas) e de Phalacrocorax
carbo (corvo-marinho), em todo o setor terminal do estuário, em particular concentrados na margem
esquerda do Mondego, em proximidade do Porto de Pesca. A Gaivota-de-patas-amarelas ocorre
igualmente em meio urbano, ao longo da marginal da Figueira da Foz, apresentando um
comportamento oportunista, de busca de alimento entre resíduos urbanos e outros detritos.
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São igualmente visíveis passeriformes em meio urbano, nomeadamente ao longo dos parques e
espaços ajardinados da marginal da Figueira da Foz, como Passer domesticus (Pardal-comum),
Motacilla alba (Alvéola-branca), Saxicola rubicola (Cartaxo-comum) e Cyanistes caeruleus (Chapimazul). Outras espécies comuns foram identificadas em meio urbano, como Columba livia (Pombocomum) e Turdus merula (Merlo-preto).

4.8.7.4

Mamofauna

À semelhança dos restantes grupos faunísticos, tendo em conta as características da área de
intervenção, nomeadamente da sua ocupação predominantemente urbana e das alterações
hidromorfológicas que o troço terminal do Estuário do Mondego tem vindo a sofrer nas últimas décadas,
não se verificam condições à sustentabilidade de uma comunidade de mamíferos rica e diversificada.
As características antropizadas do local, permitem apenas a ocorrência de espécies comuns e
generalistas, como ratazanas (Rattus norvegicus e Rattus rattus), ratinhos-domésticos (Mus
domesticus) e alguns morcegos (Pipistrellus spp.). A presença de animais domésticos (cães e gatos) é
frequente no local.
No local do projeto, e envolvente próxima, não foram detetados vestígios de espécies silváticas, para
além de dejetos de cão.
Numa vertente mais alargada, os biótopos “Ilha da Morraceira” e “Zona Costeira” assumem uma maior
importância ecológica, sendo mais favorável à presença de uma comunidade de mamíferos mais
equilibrada. Todavia, e tendo em conta a bibliografia consultada apenas se identificam na área de
estudo mais alargada um total de 17 espécies de mamíferos terrestres e voadores, dos quais apenas
um apresenta estatuto de “Muito Ameaçado”, designadamente o morcego-de-ferradura-grande
(Vulnerável). É ainda de referir a presença de uma espécie com elevada dependência de sistemas
aquáticos, nomeadamente a lontra (Lutra lutra).
O morcego-de-ferradura-grande utilizam espaços bem arborizados e, ocasionalmente, áreas abertas
próximas destas, pelo que a sua ocorrência deverá coincidir com a margem esquerda do estuário, a sulsudeste da área de intervenção nas zonas de matas costeiras em contacto com extensas áreas
agrícolas (ao longo do rio Pranto). Ainda relativamente aos morcegos interessa referir a ausência de
abrigos importantes na envolvente de projeto (Figura 4.46).
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A lontra vive em todo o tipo de ambientes aquáticos continentais (lagos, rios, ribeiras, canais, pauis,
sapais e pequenas albufeiras) suficientemente bem conservados e no litoral atlântico, bem como
estuários e rias (Ruiz-Olmo, 2002; Trindade et al., 1998). Ubíqua na escolha dos seus habitats de
alimentação, é mais seletiva nas zonas de abrigo e descanso, atendendo a critérios de tranquilidade e
coberto vegetal abundante. Atendendo às especificidades ecológicas da espécie o seu limite de
distribuição situar-se-á no setor médio superior do estuário, a montante da Ponte Edgar Cardoso. O
grau de perturbação presente a jusante dessa mesma ponte augura uma possível permanência da
espécie na área de intervenção como de muito pouco provável.
No que se refere ao biótopo “espaço marítimo”, que abrange os locais de depósito de dragados, são de
destacar registo de ocorrência de dois mamíferos marinhos, nomeadamente Delphinus delphis
(Golfinho-comum) e Phocoena phocoena (Bôto), com maior concentração na zona do cabo Mondego.
O bôto, com estatuto Vulnerável, é menos abundante que o golfinho-comum. Ocorre ao longo de todo o
litoral Português com a maioria dos avistamentos observados muito perto da Costa (Projeto Life+
MARPRO). No entanto, em algumas áreas, a espécie foi observada no limite da plataforma continental
a profundidades superiores. A concentração de avistamentos mostra duas regiões alimentação: a partir
de Nazaré até Porto; e no sul de Sagres até Albufeira.
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Figura 4.47 – Avistamentos de Bôto entre 2007 e 2012 (Projeto LIFE+ MARPRO)
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4.9

PAISAGEM

4.9.1

Caracterização Geral da Área de Influência do Projeto

Para identificar e salientar os aspetos paisagísticos mais relevantes do relevo da área onde irá ser
implantado o projeto, e envolvente próxima, procedeu-se à sua análise e caracterização com base nas
os

Cartas Militares de Portugal – IGeoE, folhas n.

238-A, 239, e 249 (escala 1:25 000 e suporte

informático), fotografia aérea e reconhecimento de campo.
A cartografia, que se elaborou com o objetivo de realçar os aspetos morfológicos mais relevantes
presentes na área em estudo, recorreu a meios informáticos, tendo-se criado o modelo digital de terreno
com um pixel de 5 metros. Nesse sentido elaborou-se a seguinte cartografia temática:
•

Hipsometria, com as zonas compreendidas entre cotas significativas para a caracterização
morfológica da zona (Figura 4.48), tendo para o efeito sido definidas as seguintes classes:
-

Altitudes inferiores a 10 m

-

Altitudes entre os 10 e os 20 m

-

Altitudes entre os 20 e os 30 m

-

Altitudes entre os 30 e os 40 m

-

Altitudes entre os 40 e os 50 m

-

Altitudes entre os 50 e os 60 m

-

Altitudes entre os 60 e os 70 m

-

Altitudes entre os 70 e os 80 m

-

Altitudes entre os 80 e os 90 m

-

Altitudes superiores a 90 m
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•

Declive, em classes que permitem identificar os tipos de relevo presentes (Figura 4.49),
definindo-se as seguintes classes:
-

Declives inferiores a 5 º

-

Declives entre os 5 e os 15 º

-

Declives entre os 15 e os 25 º

-

Declives entre os 25 e os 45 º

-

Declives superiores a 45 º

A orografia da área de estudo encontra-se fortemente marcada pelo estuário do rio Mondego, que, com
orientação este-oeste, ocupa uma posição central, dividindo dois territórios de relevo e ocupação
distintos. A linha de costa representa igualmente um elemento importante na morfologia local,
estabelecendo o limite de uma área de estudo caracterizada pela transição Terra-Mar.
Uma que se posiciona na franja litoral da Figueira da Foz, a área de estudo apresenta altitudes baixas,
que variam entre cotas inferiores a 5 m, ao longo das margens do Mondego, Ilha da Morraceira e pinhal
litoral da Costa de Lavos, e os 90 m de altitude, na vertente norte do Mondego, na Serra do Pessoa
(local marco geodésico do Salmanha) e contrafortes da Serra da Boa Viagem, no limite norte da área de
estudo. Verifica-se, portanto, uma dicotomia evidente entre os terrenos da margem direita do Mondego,
de relevo ondulado com vales recortados pelas linhas de água afluentes ao Mondego (marcado pela
proximidade à Serra da Boa Viagem), e a margem esquerda, que se estende numa longa planície
costeira.
A área de estudo apresenta assim um relevo maioritariamente aplanado (declives inferiores a 5 º), a
moderado (declives entre 5 a 15 º), em áreas mais “onduladas”, normalmente marcadas por uma rede
hidrográfica secundária ramificada. Embora com reduzida expressão, são visíveis áreas de declives
mais vigorosos, nomeadamente na vertente norte da Serra do Pessoa, que delimita o vale da ribeira de
Carritos, ou ainda nas encostas da várzea de Buarcos.
Em suma, e de um ponto de vista global, a área de estudo encontra-se centrada no estuário do
Mondego, que se desenvolve em zonas de baixa altitude e terrenos pouco declivosos. As zonas baixas,
e aplanadas, expandem-se para sul, e nos vales dos tributários da margem direita do Mondego, a norte,
transitando, gradualmente, para altitudes mais elevadas, na Serra do Pessoa e aproximação aos
contrafortes da Serra da Boa Viagem.
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Em termos de ocupação, a área de estudo assume-se como bastante antropizada, com destaque para
o aglomerado urbano de Figueira da Foz, e os aglomerados periurbanos envolventes, que se
desenvolvem num tecido urbano descontínuo.
O edificado encontra-se maioritariamente concentrado na margem direita do estuário do Mondego,
formando um tecido urbano contínuo, que transita entre um edificado mais tradicional, da zona histórica
da Figueira da Foz (que margina a zona portuária), a um edificado mais recente que se estende ao
longo da zona marginal até Buarcos.
Na margem esquerda do Rio Mondego, à exceção do extremo noroeste da Cova-Gala, a ocupação é
mais naturalizada, com os pinhais atlânticos que caracterizam a Mata da Costa de Lavos, e os sapais,
salinas e aquaculturas tradicionais, que se desenvolvem para nascente, na Ilha da Morraceira e Braço
sul do Estuário do Mondego.
No que se refere à área de intervenção, a mesma situa-se no troço terminal do estuário do Mondego,
sendo delimitado a norte pela Marina e Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos, a sul pelos
Estaleiros e a Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuários (CPTP) e Porto de Pesca Costeira, a
nascente pela Ponte Eng.º Edgar Cardoso, e a poente pelos molhes norte e sul da foz do Mondego. O
projeto desenvolve-se maioritariamente em meio aquático (dragagens) e ao longo do Cais de Carga
Geral e Cais de Granéis Sólidos do Porto da Figueira da Foz (prolongamento das estruturas
acostáveis).
Para além dos equipamentos portuários e náuticos, destacam-se ainda pequenas áreas de praias
arenosas, nomeadamente, a Praia do Forte de Santa Catarina, junto ao molhe norte, e a Praia do
Cabedelinho, junto ao molhe sul. Ao longo do litoral, em frente ao local de depósito de dragados
arenosos, salienta-se igualmente uma extensa praia arenosa, a Praia de Cova-Gala, que se prolonga
para sul ao longo da Mata da Costa de Lavos.

4.9.2

Unidades de Paisagem e Caracterização da Estrutura Visual

Como base para a definição das unidades de paisagem presentes na área em análise importa ter em
consideração o conceito de paisagem e o de unidade de paisagem.
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Por paisagem entende-se a imagem global, dinâmica e evolutiva, abrangente de "uma área
heterogénea de território composta por um conjunto de ecossistemas interactuantes que se repetem
através dela de forma semelhante" (Forman, R.T.T e Godron, M. 1986, p.11) e que é “resultante da
combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura do homem” (Pitte, J.R. 1983).
Como unidade de paisagem considera-se "uma área que pode ser cartografada, relativamente
homogénea em termos de clima, solo, fisiografia e potencial biológico, cujos limites são determinados
por alterações em uma ou mais dessas características" (Naveh e Lieberman (1994, p. 208)).
Considerando como base a fotografia aérea e o reconhecimento de campo efetuado, definiram-se as
seguintes unidades de paisagem:
•

Contrafortes da Serra da Boa Viagem

•

Salinhas do Mondego

•

Figueira da Foz/Gala

•

Pinhal Atlântico

As unidades de paisagem referidas encontram-se cartografadas na Carta de Unidades de Paisagem
(Figura 4.50), apresentando-se de seguida uma descrição de cada uma delas.



A – Contrafortes da Serra da Boa Viagem

Esta unidade de paisagem, conforme o nome indica, corresponde aos contrafortes da Serra da Boa
Viagem, unidade orográfica que se desenvolve a norte da área de estudo e de perspetiva privilegiada
sobre a mesma.
Caracteriza-se por um relevo ondulado, de vales marcados, e ocupados, no essencial, por espaços
florestais de produção. Desenvolve-se ao longo do limite norte da área de estudo (desde a costa até a
Serra do Pessoa), contornando Buarcos e a Figueira da Foz (Foto 1). Na sua matriz florestal destacamse povoamentos dispersos ao longo de estradas e caminhos que se desenvolvem de forma
perpendicular à cumeada da Serra da Boa Viagem. Nos vales estreitos das pequenas ribeiras que
formam rede hidrográfica densa, de orientação norte-sul, evoluem espaços agrícolas, todavia, em
regressão.
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Foto 1 – Perspetiva aérea sobre os “Contrafortes da Serra da Boa Viagem”1



B – Salinas do Mondego

Esta unidade desenvolve-se a nascente da área de estudo e integra toda a zona do estuário do
Mondego não afetado pelas regularizações e alterações hidromorfológicas inerentes à expansão do
Porto da Figueira da Foz.
Caracteriza-se por um vasto complexo de salinas, algumas das quais reconvertidas em explorações
aquícolas, do qual se destaca a ilha da Morraceira, que nasce da divisão do rio Mondego em dois
braços (braço norte e braço sul) (Foto 2).
Esta unidade é marcada pela dinâmica de maré, em particular no braço sul, alternando entre períodos
em que se vislumbram extensos lodaçais/areais a descoberto na maré baixa, e períodos de maré cheia
onde os braços do Mondego e terrenos envolventes se encontram alagados. Trata-se portanto de uma
paisagem dinâmica marcada igualmente pela sazonalidade. Esta zona do estuário apresenta elevada
relevância para a avifauna que, nos períodos migratórios, pode chegar aos milhares de unidades. Estes
“bandos” de aves constituem um elemento temporário da paisagem, contudo relevante na definição da
mesma.

1

Duarte Fernando Pinto - http://portugalfotografiaaerea.blogspot.com/2012/04/figueira-da-foz.html
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A sazonalidade é ainda expressa pelas atividades prementes no estuário, como a salinicultura, a
aquicultura, mas igualmente as atividades náuticas (desportivas, profissionais [pesca] e turismo), sendo
que no caso dos últimos as embarcações associadas às mesmas constituem elementos “móveis” que
salientam, mais uma vez, o caráter dinâmico da mesma.

Foto 2 – Perspetiva aérea sobre a “Ilha da Morraceira” 2



C – Figueira da Foz/Gala

Esta unidade destaca-se pela dimensão e o seu centralismo dentro da área de estudo. Desenvolve-se
ao longo de um eixo norte-sul que abrange a foz do Mondego e os principais aglomerados
populacionais que ocupam as suas margens, designadamente São Pedro da Cova Gala e Figueira da
Foz (Foto 3). É nesta unidade que se insere o projeto atualmente em estudo.

2

Duarte Fernando Pinto - http://portugalfotografiaaerea.blogspot.com/2012/04/figueira-da-foz.html
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Foto 3 – Eixo Cova Gala Figueira da Foz3

Esta unidade pode ser subdividida em três setores principais, embora funcione como unidade única, e
contínua, a partir de alguns pontos de acessibilidade privilegiados, como é o caso da Serra da Boa
Viagem. A norte desenvolve-se o tecido urbano da Figueira da Foz, com a sua respetiva praia
caracterizada por um areal extenso, e de características únicas em todo o território nacional. A Figueira
da Foz resulta de uma estrutura complexa, composta por elementos paisagísticos distintos, assentes
num edificado mais “tradicional” e histórico (Foto 4), centrado em redor da Câmara Municipal e marginal
ao Porto da Figueira da Foz, e, no extremo do gradiente, em edificado moderno e de elevadas “torres”
que se desenvolvem na envolvente ao centro histórico e ao longo da faixa litoral.
A sul, a comunidade piscatória de São Pedro da Cova Gala, que se caracteriza por um edificado denso
e tradicional, na sua maioria por habitações unifamiliares, de estreita ligação ao Porto de Pesca da
Figueira da Foz, presente na margem esquerda do Mondego. Este setor marca a transição entre a zona
costeira e o “interior” do estuário do Mondego, sendo elo de ligação entre as atividades desenvolvidas
nestas duas áreas.

3

http://marchadovapor.blogspot.com/2012/04/figueira-da-foz-cova-gala-em-vista.html
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Foto 4 – Centro Histórico da Figueira da Foz

Ao centro, a foz do Mondego, dominado pela atividade Portuária. É uma paisagem que tem vindo a
evoluir, fruto da expansão das zonas afetas ao Porto da Figueira da Foz e que portanto assume uma
identidade própria.
Os elementos portuários apresentam contudo estruturas e elementos cromáticos variáveis, desde cais
mais “estéreis” e “industriais”, como o são o caso dos Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos
(Foto 5), ou ainda aos Estaleiros da Companhia Portuguesa de Trabalhos Portuários (Foto 6), ao cais
da Marina da Figueira da Foz de linhas mais modernas e os materiais mais nobres utilizados na marina
(fruto da interação entre as atividades náuticas e os espaços comerciais/turísticos presentes) (Foto 7).
Estes contrastes são igualmente patentes nas embarcações que permanecem no estuário do Mondego,
designadamente entre embarcações de pesca de várias dimensões (tradicionais e modernas), veleiros
e outras embarcações de recreio, e navios de mercadorias de grandes dimensões com fins comerciais.
A Ponte Edgar Cardoso (Foto 8) representa igualmente uma infraestrutura marcante desta paisagem,
marcando a transição entre a unidade de paisagem Figueira da Foz/Gala e os espaços mais naturais
(seminaturais) dos setores montantes do estuário do Mondego.
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Foto 5 – Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos

Foto 6 – Estaleiros Navais do Mondego

Foto 7 – Marina da Figueira da Foz
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Foto 8 – Ponte Edgar Cardoso



D – Pinhal Atlântico

A área de estudo abrange o limite norte desta unidade muito extensa que se desenvolve desde a
Figueira da Foz até São Pedro de Moel (Marinha Grande), e que corresponde às extensas manchas de
pinhais dunares (dunas terciárias e/ou paleodunas) litorais, como o são as conhecidas “Mata da Costa
de Lavos”, “Mata da Leirosa”, “Mata Nacional do Urso” ou ainda o “Pinhal de Leiria”.
Estas extensas áreas são pontuadas por pequenas povoações costeiras, geralmente com origem em
comunidades piscatórias, que atualmente apresentam uma atividade muito centrada na época balnear.
Esta unidade apresenta portanto, alguma dinâmica sazonal, nomeadamente no período estival.

4.9.3

Qualidade Visual da Paisagem

A paisagem, para além da realidade cénica e geográfica, comporta uma vertente cultural que não pode
deixar de ser considerada como fator de qualificação do espaço.
Sendo a paisagem o resultado da interação entre as caraterísticas biofísicas, geomorfológicas,
climáticas, etc. presentes num determinado território e as ações que sobre ele o Homem processa,
reveste-se do maior interesse a sua caraterização bem como a análise da compatibilização entre os
usos presentes e/ou previstos e as especificidades da base de suporte dessas atividades, já que a
qualidade visual de uma determinada paisagem decorre do balanço / equilíbrio entre estes dois fatores.
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Dado que a qualidade visual da paisagem é, em si, um recurso natural e, como tal, não é um bem
inesgotável nem se mantém inalterável face às ações humanas que se processam sobre o território,
importa que, em Estudos Ambientais, este aspeto seja analisado, quantificado e incluído como mais um
parâmetro a ponderar no conjunto dos recursos biofísicos.
Embora a quantificação do valor cénico de uma paisagem tenha sempre um caráter mais ou menos
subjetivo, analisaram-se e valoraram-se, de forma desagregada, alguns dos aspetos normalmente
utilizados em estudos de paisagem e que constituem os seus componentes naturais e estruturais.
A análise e cruzamento de elementos biofísicos e de humanização da paisagem, aos quais se atribui
uma determinada valoração, tenta de certa forma minimizar a subjetividade inerente à análise do seu
valor cénico da paisagem.
Na elaboração da Carta de Qualidade Visual da Paisagem (Figura 4.51) recorreu-se a informação
constante na cartografia temática elaborada para a área em estudo, bem como ao reconhecimento de
campo efetuado ao longo do período e que se desenvolveu a análise do local.
Para a elaboração desta cartografia cruzaram-se primeiramente os seguintes parâmetros:
•

Relevo;

•

Uso do solo.

Relativamente ao relevo, e de acordo com o comummente aceite em estudos de paisagem, considerase que as paisagens com qualidade visual mais elevada se encontram relacionadas com relevos mais
vigorosos, enquanto as paisagens de menor qualidade visual correspondem a zonas de menor
diversidade morfológica. No que se refere ao uso do solo considerou-se que as áreas com qualidade
visual de valor mais elevado correspondem aos sapais e zonas húmidas, salinas e aquaculturas
extensivas, área histórica e equipamentos culturais, matas litorais e corpos de água.
O valor mais baixo foi atribuído às áreas ocupadas por redes rodoviárias e ferroviárias, infraestruturas
portuárias, espaços florestais de produção, áreas comerciais e industriais, entre outros.
Na Tabela 4.48 apresentam-se os parâmetros considerados para a análise da qualidade visual da
paisagem, assim como os parâmetros corretivos referidos.
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Valor para ponderação
Parâmetro analisado
1

2

4

Inclinado a escarpado (>25º)



Área urbana contínua




Área histórica e equipamentos culturais


Área urbana descontínua ou dispersa

Uso do Solo

Área portuária



Indústria, comércio e equipamentos




Floresta de eucalipto



Floresta de pinheiro-bravo



Floresta de pinheiro-manso e pinhal
atlântico
Matos
Área agrícola e prados ruderais
Praia e dunas

6



Ondulado a inclinado (15 a 25º)

Espaço canal

5



Plano a moderado (<15º)
Relevo

3






Salinas e aquaculturas



Sapais e zonas húmidas




Corpos de água
Valas e cursos de água canalizados



Parâmetro corretivo
Serra da Boa Viagem



IBA e Sítio Ramsar Estuário do Mondego



ZPE Aveiro/Nazaré



Tabela 4.48 – Qualidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação

A Carta de Qualidade da Paisagem resulta do cruzamento dos valores constantes no quadro acima e
da agregação desses resultados em três classes, de acordo com os seguintes indicados na Tabela
4.49.
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Área de jurisdição do Porto da Figueira da Foz
Batimétrica (IH)

Qualidade Visual da Paisagem
54000

Baixa
Média
Elevada

Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA)
Marinha e Zona de Proteção Especial (ZPE)

Porto da Figueira da Foz

Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA)
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Oceano Atlântico
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Ponderação

Qualidade Visual da Paisagem

<7

Baixa

7-8

Média

>8

Elevada

Tabela 4.49 – Classes de Qualidade Visual da Paisagem

Da análise da Figura 4.51 verifica-se que os setores de qualidade elevada se concentram em particular
a nascente e poente da área de estudo, no setor montante do Estuário do Mondego, com os braços
norte e sul do mesmo a enquadrar a paisagem das salinas da Ilha da Morraceira, e no litoral da Figueira
da Foz. Esta classificação deve-se aos elementos naturais em presença (sapais, lodaçais e corpos de
água) e seminaturais, onde se aliam práticas humanas ancestrais e espaços naturais (salinas e
aqualculturas). Todos estes elementos são majorados pelo facto das áreas referidas se enquadrarem
em territórios que integram áreas de conservação da natureza classificados ao abrigo de instrumentos
de gestão nacionais e internacionais.
Nas restantes áreas verifica-se um equilíbrio entre as áreas de baixa e média qualidade visual,
conforme é visível na Tabela 4.50. Os espaços de média qualidade concentram-se no tecido urbano
contínuo da Figueira da Foz e Cova Gala, em particular nos espaços históricos e de edificado mais
tradicional. Os espaços de baixa qualidade agrupam-se, nos espaços florestais de produção e zonas
urbanas descontínuas, bem como nos espaços e equipamentos portuários que enquadram a foz do rio
Mondego. Alguns espaços industriais, junto a Cova Gala, e ao longo da A14 destacam-se igualmente
pela sua baixa qualidade.
Baixa

Média

Elevada

Total

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

1290,97

22,30

1157,02

19,98

3341,76

57,72

5789,75

100

Tabela 4.50 – Quantificação das Classes de Qualidade Visual da Paisagem

Importa salientar que apesar de se enquadrar na classe de uso do solo “corpo de água” o setor terminal
do estuário (a jusante da Ponte Edgar Cardoso) não se enquadra na classe elevada. Tal se deve ao
facto de este troço ter vindo a sofrer nas últimas décadas um conjunto de alterações morfológicas,
inerentes à expansão dos equipamentos portuários, que lhe conferem um certo grau de artificialização
(rececionamento de canal e artificialização das margens).
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4.9.4

Capacidade de Absorção Visual

Por capacidade de absorção visual, entende-se a maior ou menor aptidão que uma paisagem possui
para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir as suas qualidades visuais.
A Carta de Capacidade de Absorção Visual (Figura 4.52) foi elaborada, considerando a sobreposição
das bacias visuais geradas a partir de potenciais locais com vista sobre o projeto, definidos com base
na topografia. Esta carta permite definir as zonas em torno da área de implantação do projeto com
potencial maior capacidade de absorção visual, correspondentes aos locais com uma menor
sobreposição de bacias.
As simulações foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros para o observador:
•

2 m de altura;

•

360 º no plano;

•

90 º a -90 º na vertical;

•

Raio de 3 000 m.

No presente estudo consideram-se como pontos potenciais de maior acessibilidade visual, os que estão
assinalados na Figura 4.52, e que representam os núcleos com observadores mais próximos e/ou
localizados em pontos topograficamente mais elevados. Para além destes pontos de visualização, num
total de 106, foram também consideradas as infraestruturas lineares mais importantes, não como pontos
mas como linhas de visualização (bacias geradas a partir de pontos equidistantes ao longo da linha),
eixos esses também assinalados na Figura 4.52, e que correspondem às seguintes situações:
•

Rodovias – A14, EN 109, EN 109-8, EN 111, EM 600, e outras municipais e arruamentos
principais, como é o caso da marginal da Figueira da Foz;

•

Ferrovias – Ramal da Figueira da Foz;

•

Povoações e pontos de concentração de pessoas – São Pedro da Cova Gala, Praia Cova Gala,
Praia do Cabedelinho, Figueira da Foz, Praia da Figueira da Foz, Buarcos, Praia de Buarcos,
Tavarede, Vale de Rosas, Seixal, Fontela, Salmanha, Casal de Rebala, Carritos, Casal de
Areia, Matioas, Chã, Sra. de Arieira, Vila Robim, Várzea, Peso, Sra. da Encarnação, distribuídos
por cerca de 106 pontos.

•

Locais de interesse e percursos turísticos – Marina da Figueira da Foz e percursos marítimofluviais, com destaque para os canais de navegação do estuário do Mondego.
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Em termos de ponderação, para a observação das bacias visuais, e considerando que uma linha
corresponde a um número infinito de pontos, atribui-se peso 2 às bacias visuais geradas a partir das
infraestruturas lineares e peso 1 às bacias geradas a partir dos pontos selecionados.
Em termos de classificação da Capacidade de Absorção Visual foram consideradas três classes
(Tabela 4.51), definidas em função da sobreposição de bacias visuais.
Sobreposição de Bacias
Visuais

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem

<9

Elevada

9 – 18

Média

> 18 (até 52)

Baixa

Tabela 4.51 – Classificação da Capacidade de Absorção Visual

Da análise da Figura 4.52 verificam-se que as zonas de maior acessibilidade visual (capacidade de
absorção visual) se concentram na zona costeira, e setores aplanados da margem esquerda do
Mondego (Cova Gala e Ilha da Morraceira). São igualmente caracterizados por uma elevada
acessibilidade visual as zonas portuárias e zona histórica da Figueira da Foz que marginam esta última.
As áreas de capacidade de absorção média desenvolvem-se na faixa litoral, zonas de baixa (vales de
linhas de água) e no restante estuário do Mondego. As zonas de menor acessibilidade visual
encontram-se nas zonas aplanadas do sul da área de estudo (pinhais litorais) e nos aglomerados
populacionais mais densos (São Pedro da Cova Gala e Figueira da Foz).
É de salientar que a Capacidade de Absorção Visual expressa na Figura 4.52 encontra-se, certamente,
subvalorizada, pois a mesma não tem em conta numerosas barreiras visuais existentes, em particular o
edificado de tipologia elevada da Figueira da Foz, ou ainda, da “linha arbórea” dos espaços florestais de
produção e matas nacionais do litoral.
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4.9.5

Sensibilidade Visual

O conceito sensibilidade visual de uma paisagem, parâmetro que indica o grau de afetação de uma
paisagem pela alteração/introdução de determinada ação exterior, varia na razão inversa da capacidade
de absorção visual o que significa, à partida, que quanto maior for a sobreposição de bacias visuais de
um determinado espaço e portanto, de um maior número de recetores, maior será a sua sensibilidade.
Não totalmente independente deste princípio, em simultâneo e de forma geral, quanto maior a qualidade
visual de determinada paisagem, maior será também a sua sensibilidade.
Para a elaboração da Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem (Figura 4.53) fez-se o cruzamento da
informação constante nas Cartas de Capacidade de Absorção Visual e Qualidade Visual da Paisagem,
tendo os resultados sido agregados nas classes apresentadas na Tabela 4.52.

Valor da Sensibilidade Visual

Baixa
(< ou = 3)

Média
(>3 e < 5)

Elevada
(= ou > 5)

Capacidade de
Absorção Visual

Qualidade Visual

Valor
Ponderado

Elevada (1)

Baixa (1)

2

Elevada (1)

Média (2)

3

Média (2)

Baixa (1)

3

Elevada (1)

Elevada (3)

4

Média (2)

Média (2)

4

Baixa (3)

Baixa (1)

4

Baixa (3)

Elevada (3)

6

Baixa (3)

Média (2)

5

Média (2)

Elevada (3)

5

Tabela 4.52 – Classificação da Sensibilidade Visual

Da análise da Figura 4.53 verifica-se que as áreas de maior sensibilidade visual se localizam no meio
aquático (litoral e estuário do Mondego), quer pela sua acessibilidade visual, como pela estrutura da
paisagem. Saliente-se que o troço terminal do Mondego, onde se insere o projeto apresenta todavia
uma sensibilidade média, fruto das alterações graduais o ecossistema tem vindo a sofrer. Numerosas
estruturas portuárias, como o são o caso dos Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos,
apresentam por sua vez sensibilidade baixa. O mesmo se aplica a maior parte dos espaços terrestres,
em particular pela elevada capacidade de absorção visual da paisagem.
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4.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES
4.10.1 Metodologia
Este descritor compreende o levantamento da situação atual no que respeita:
•

Às propostas de ordenamento previstas nos instrumentos de planeamento de nível nacional,
sectorial, regional e municipal para avaliação da conformidade do projeto;

•

As condicionantes legais existentes na área de intervenção, e outras condicionantes e
servidões previstas nos planos de ordenamento do território bem como situações que se
encerram como sensíveis face à potencial interferência com o projeto.

4.10.2 Instrumentos de Gestão do Território em Vigor
Os instrumentos de gestão territorial que estão em vigor na área de estudo e com os quais importa
analisar a respetiva conformidade e condicionamentos deles decorrentes para o projeto, são os
seguintes:

Âmbito Nacional
 Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º
58/2007, de 4 de setembro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de
setembro e pela Declaração de Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro;
 Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM), aprovado pelo Despacho Interministerial
n.º 14449/2012, de 8 de novembro;
 Plano de Situação do Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional (PSOEM), elaborado nos
termos do artigo 17.º do Decreto-lei n.º 38/2015, de 12 de março, que desenvolve a Lei
n.º 17/2014, de 10 de abril, a qual estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de
Gestão do Espaço Marítimo Nacional;
 Plano Nacional da Água, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 76/2016, de 9 de novembro, nos termos
do n.º 4 do artigo da Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2008, de 31 de maio.
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Âmbito Regional
 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4), aprovado pela
Resolução do Conselho de Ministros nº 52/2016, de 20 de setembro, tendo sofrido uma
retificação pela Declaração de Retificação nº 22-B/2016, de 18 de novembro;
 Programa da Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG), aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto;
 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro, determinado pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 31/2006, de 23 de março. Atualmente está em consulta a
respetiva Proposta de Plano.

Âmbito Local
 Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da Foz, aprovado através do Aviso n.º 10633/2017,
de 15 de setembro, tendo sofrido duas alterações por adaptação, a primeira pelo Aviso
nº 1729/2018, de 7 de fevereiro e a segunda pelo Aviso nº 13434/2018, de 21 de setembro.
No âmbito destes planos e tendo em conta o objetivo em vista desta fase dos estudos, importa, por um
lado, identificar se o projeto se insere nos objetivos de ordenamento e por outro, se nas condicionantes
territoriais definidas na cartografia de alguns destes planos existem impedimentos ou condicionamentos
para o projeto.

4.10.2.1 Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT)
O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território (PNPOT), previsto na Lei de Bases do
Ordenamento do Território e Urbanismo, constitui o topo da pirâmide dos instrumentos de planeamento
previstos no então consagrado Sistema de Gestão Territorial, conforme determinado no Decreto-Lei n.º
380/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro. Trata-se, por isso, do documento
hierarquicamente mais importante da estrutura nacional do planeamento e ordenamento do território.
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O PNPOT foi aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sofrido as seguintes retificações:
a 1ª pela Declaração de Retificação n.º 80-A/2007, de 7 de setembro, e a 2ª pela Declaração de
Retificação n.º 103-A/2007, de 2 de novembro.
Este Programa constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de
planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os planos setoriais,
regionais e municipais de ordenamento do território, da responsabilidade das entidades públicas
competentes.
O PNPOT define um conjunto de objetivos estratégicos para o território português sendo de destacar,
no âmbito do projeto em estudo, o segundo objetivo estratégico “Reforçar a competitividade territorial de
Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu, atlântico e global”.
Para a concretização deste objetivo estratégico é definido um conjunto de objetivos específicos,
destacando-se o seguinte objetivo específico para o qual o projeto em estudo contribui: “Melhorar os
sistemas e infra-estruturas de suporte à conectividade internacional de Portugal no quadro ibérico,
europeu, atlântico e global, através da implementação de uma estratégia de afirmação dos principais
portos nacionais, integrando-os nas “autoestradas do mar” no espaço europeu (…)”.
O projeto em estudo assume-se deste modo compatível com o referido plano, nomeadamente na sua
estratégia de reforço da competitividade territorial de Portugal, com a melhoria dos sistemas e
infraestruturas de suporte à conectividade internacional.

4.10.2.2 Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM)
O Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) corresponde a um plano sectorial que “tem
como objetivo ordenar os usos e atividades do espaço marítimo, presentes e futuros, em estreita
articulação com a gestão da zona costeira, garantindo a utilização sustentável dos recursos, a sua
preservação e recuperação, potenciando a utilização eficiente do espaço marinho, no quadro de uma
abordagem integrada e intersectorial, e fomentando a importância económica, ambiental e social do
mar.”
Atendendo à especificidade do objeto do presente estudo interessa essencialmente considerar o
Domínio Estratégico 2 (“Economia”) que enquadra a presente pretensão e cujas Orientações
Estratégicas vão no sentido do fomento das atividades associadas à utilização sustentável do espaço
marítimo e dos seus recursos e modernização e sustentabilidade das respetivas infraestruturas.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 213/431

Para além disso, nas suas Orientações de Gestão (Volume 2 – Tomo 2), o POEM define ainda que as
“operações de dragagens, destinadas a assegurar as condições de navegabilidade e acessibilidade a
portos comerciais, de pesca, marinas, cais de acostagem ou outras infraestruturas de apoio à
navegação, deverão ser executadas nos termos da legislação em vigor, devendo contemplar, sempre
que possível, a possibilidade de imersão dos dragados em locais que permitam a sua inserção no
trânsito litoral”.
Neste sentido, refere-se que as dragagens de manutenção do porto que são necessárias efetuar, a fim
de manter a barra navegável, têm como local de depósito dos materiais de dragados da Classe 1 e
também desde 2014, da Classe 2, uma área licenciada à APPF, que se situa a 1 milha a sul do molhe
sul, entre a batimétrica -5 m e -10 m e que permite, através do trânsito litoral, a alimentação das praias a
sul. É assim também para este mesmo local, que se preconiza no âmbito do presente projeto, a
deposição dos materiais arenosos dragados, permitindo a continuidade desta ação, em conformidade
com as orientações vigentes em termos do ordenamento e proteção do litoral.
Para os restantes materiais, onde se incluem materiais rochosos, prevê-se a sua deposição num
segundo local mais afastado da costa, . Este local está a cerca de 7,5 milhas para sudoeste do molhe
sul, após a batimétrica -30 m (ZH) e já foi anteriormente utilizado pela APFF, S.A., para a imersão de
dragados. No âmbito do presente projeto a APFF, S.A., irá requerer a emissão do respetivo Título de
Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM) pela Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).
Este local consta aliás também da Planta da Situação Existente do POEM (PSOEM) (Figura 4.54),
como “zona de depósito de dragados”. De referir que este local, situa-se junto à Linha de Base Reta que
marca o início do espaço marítimo nacional e já fora da área de REN, definida pela batimétrica – 30 m
(ZH), tratando-se de uma zona de areias e cascalhos, cuja natureza litológica é assim compatível.
O potencial da zona para a Produção de Energia das Ondas e Eólica, conforme definido na Planta da
Situação Potencial do POEM (Figura 4.55), não é também comprometido com uma deposição de
material rochoso fragmentado e curta altura de deposição (1 – 1,5 m).
O presente projeto apresenta-se deste modo compatível com as orientações de gestão do POEM, bem
como o PSOEM, atendendo igualmente às condicionantes da utilização do espaço marítimo,
designadamente no que se refere à deposição de material dragado.
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Zona de
Depósito de
Dragados
licenciada à
APFF

Figura 4.54 – Planta da Situação Existente – POEM

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 215/431

Zona de
Depósitos de
Dragados
(Rochosos)
licenciada à APFF

Figura 4.55 – Planta da Situação Potencial – POEM
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4.10.2.3 Plano Nacional da Água (PNA)
O Plano Nacional da Água (PNA) define a estratégia nacional para a gestão integrada da água.
Estabelece as grandes opções da política nacional da água e os princípios e as regras de orientação
dessa política, a aplicar pelos planos de gestão de regiões hidrográficas e por outros instrumentos de
planeamento das águas.
A gestão das águas prossegue três objetivos fundamentais, nomeadamente: a proteção e requalificação
do estado dos ecossistemas aquáticos e também dos ecossistemas terrestres e das zonas húmidas que
deles dependem, no que respeita às suas necessidades de água; a promoção do uso sustentável,
equilibrado e equitativo de água de boa qualidade, com a sua afetação aos vários tipos de usos tendo
em conta o seu valor económico, baseada numa proteção a longo prazo dos recursos hídricos
disponíveis; e a mitigação dos efeitos das inundações e das secas.
A operacionalização da gestão das águas é estabelecida através dos planos de gestão de região
hidrográfica, aplicando-se no presente caso o Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga,
Mondego e Lis (RH4).

4.10.2.4 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (RH4)
A Lei da Água, Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º
130/2012, de 22 de junho, que transpôs para direito nacional a Directiva Quadro da Água (DQA), definiu
um novo modelo institucional da gestão dos recursos hídricos interiores, de transição e costeiros,
estabelecendo, entre outras, que a sua gestão e planeamento fosse realizada por regiões hidrográficas,
e que o seu planeamento, licenciamento e fiscalização fosse realizado pelas respetivas Administrações
da Região Hidrográfica.
Este enquadramento determinou a realização de Planos de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH),
que correspondem a instrumentos de planeamento dos recursos hídricos que visam a gestão, a
proteção e a valorização ambiental, social e económica das águas ao nível das bacias hidrográficas
integradas numa região hidrográfica.
Nos termos da DQA e da Lei da Água, o planeamento de gestão das águas está estruturado em ciclos
de 6 anos. Os primeiros PGRH elaborados no âmbito deste quadro legal (1º Ciclo) estiveram vigentes
até ao final de 2015. O 2º Ciclo dos PGRH foram elaborados para o período de vigência de 2016-2021.
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De acordo com o Artigo 24.º da Lei da Água, o planeamento das águas visa fundamentar e orientar a
proteção e a gestão das águas e a compatibilização das suas utilizações com as suas disponibilidades
de forma a:
•

Garantir a utilização sustentável da água, assegurando a satisfação das necessidades das
gerações atuais sem comprometer a possibilidade das gerações futuras satisfazerem as suas
próprias necessidades;

•

Proporcionar critérios de afetação aos vários tipos de usos pretendidos, tendo em conta o valor
económico de cada um deles, bem como assegurar a harmonização da gestão das águas com
o desenvolvimento regional e as políticas setoriais, os direitos individuais e os interesses locais;

•

Fixar as normas de qualidade ambiental e os critérios relativos ao estado das massas de água.

A área de projeto é abrangida pelo Plano de Gestão de Região Hidrográfico do Vouga, Mondego e Lis
(RH4), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, e alterado
pela Declaração de retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro.
No âmbito deste Plano foi definido um Programa de Medidas com o objetivo de atingir as metas
ambientais definidas no mesmo, e portanto da DQA. As medidas foram distribuídas por um conjunto de
eixos, sendo de destacar o Eixo PTE3 - Minimização de alterações hidromorfológicas, o qual inclui a
medida PTE3P2M6_SUP_RH4 destinada à “Definição de um plano quinquenal de dragagens para o
porto da Figueira da Foz e sua posterior fiscalização” e a medida PTE3P2M7_SUP_RH4 destinada à
“Definição de um plano quinquenal de dragagens para o canal da barra do porto da Figueira da Foz e
sua posterior fiscalização”.

4.10.2.5 Programa da Orla Costeira (POC) Ovar – Marinha Grande
O Programa de Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG) foi aprovado pela Resolução de
Conselho de Ministros n.º 112/2017, de 10 de agosto.
2

A área de intervenção do POC-OMG, com cerca de 970 km , abrange 140 km da orla costeira - um
troço caracterizado, na sua generalidade, por dispor de um elevado risco de erosão, de galgamento e
de inundação - e inclui as águas marítimas costeiras e interiores e os respetivos leitos e margens, assim
como as faixas de proteção marítimas e terrestres.
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O modelo territorial do POC-OMG integra componentes fundamentais (a Zona Marítima de Proteção e a
Zona Terrestre de Proteção) que atendem à salvaguarda dos recursos e valores naturais, dos riscos
costeiros e da gestão do domínio público, e componentes complementares, que consideram a
relevância biofísica e a relevância social e económica. O modelo é concretizado através de normas
gerais (NG), específicas (NE) e de gestão (NGe) nas quais se estabelecem ações permitidas,
condicionadas ou interditas, em função dos respetivos objetivos de proteção.
De acordo com o extrato da carta “Modelo Territorial” do POC-OMG a área a dragar e de reforço /
consolidação das margens abrange as componentes fundamentais “Zona Terrestre de Proteção – Faixa
de Proteção Costeira” e “Zona Marítima de Proteção – Faixa de Proteção Costeira”; e, as componentes
complementares “Área com Especial Interesse para Conservação da Natureza e Biodiversidade” e
“Área Portuária”.
A Zona Terrestre de Proteção integra a área de intervenção em espaço terrestre onde em virtude da
importância dos recursos existentes, das elevadas ameaças ou da especificidade das atividades que aí
ocorrem se impõe a fixação de regimes de proteção determinados por critérios de salvaguarda de
recursos e de valores naturais, segurança de pessoas e bens e de desenvolvimento de atividades no
interface terra-mar, compatíveis com a utilização sustentável do território.
A Zona Marítima de Proteção integra as áreas marítimas onde em virtude da importância dos
recursos e valores naturais existentes e da especificidade das atividades que aí se pretendem
potenciar se impõe a fixação de regimes de proteção que salvaguardem a proteção ambiental e a
preservação dos ecossistemas marinhos e que permitam concretizar a estratégia de gestão
sedimentar essencial para a proteção costeira.
De acordo com o POC-OMG a concretização de uma estratégia de proteção baseada na reposição do
balanço sedimentar deverá estar suportada numa política de gestão sedimentar integrada, a qual deve
envolver todas as entidades com responsabilidades neste domínio. Nesse sentido o programa define,
na NG6, que a Administração Central deve, entre outras ações:
•

Implementar uma política de gestão sedimentar integrada que tenda a assegurar a reposição do
balanço sedimentar, conferindo caráter prioritário a operações de alimentação artificial nos
troços Espinho -Torreira, praia da Barra -Mira e Cova Gala -Leirosa;

•

Avaliar, em articulação com as Administrações Portuárias, a existência de antigos depósitos de
dragados que possuam características sedimentares adequadas à alimentação artificial de
praias ou reforço de cotas na Zona Terrestre de Proteção;
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•

Adotar processos ou sistemas de transposição sedimentar nas barras portuárias de Aveiro e da
Figueira da Foz, dada a acumulação sedimentar verificada a barlamar das respetivas
estruturas, precedidas de uma análise detalhada das vantagens e desvantagens de soluções
adotadas em casos análogos de transposição de sedimentos, de análises de custo-benefício,
de análises multicritérios e de estudos de avaliação ambiental baseados na modelação da
dinâmica costeira local, tendo em vista introduzir racionalidade e sustentabilidade às operações.

A área portuária no âmbito do POC-OMG é caracterizada como uma âncora de suporte ao reforço da
exportação de bens transacionáveis a partir da Região Centro, desempenhando funções essenciais
para potenciar o desenvolvimento sustentável da zona costeira e para estimular a competitividade da
Zona Marítima de Proteção. A localização desta área portuária abre ainda oportunidades para que este
espaço desempenhe um papel ativo na gestão sedimentar da orla costeira.
Neste contexto este programa define, na NG 9, que a Administração Central deve, entre outras ações:
•

Assegurar que a extração de inertes nos estuários e rios Vouga e Mondego no âmbito das
dragagens nos portos seja considerada na gestão integrada de sedimentos da orla costeira
Ovar — Marinha Grande;

•

Assegurar condições necessárias ao desenvolvimento das funções e atividades portuárias,
garantindo as acessibilidades marítimas e terrestres, sendo competência da autoridade
portuária promover a elaboração de planos de ordenamento e de expansão dos portos sob a
sua jurisdição.

Por último, as áreas com especial interesse para a conservação da natureza e biodiversidade refletem a
riqueza ambiental e ecológica desta orla costeira, contemplando espaços integrados na Rede Nacional
de Áreas Protegidas.
Em termos de locais de depósito de dragados refere-se que o local de deposição de materiais dragados
de natureza arenosa resultantes da dragagem de aprofundamento da Barra e do Canal de Navegação
encontra-se ainda em área abrangida pelo POC-OMG, mais especificamente em “Zona Marítima de
Proteção – Faixa de Proteção Costeira” e “Área com Especial Interesse para Conservação da Natureza
e Biodiversidade”, localizando-se a cerca de 1 milha a sul do molhe sul, na faixa ativa do transporte
litoral.
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Este local faz ainda fronteira com uma Praia de Tipo 1 (Praia Urbana). Pretende-se com esta operação
proceder à alimentação da deriva litoral com areias, fazendo assim face à erosão costeira,
enquadrando-se deste modo nos objetivos do POC-OMG. É ainda de referir que este local já é
atualmente usado pelo porto da Figueira da Foz para a deposição de dragados (areias) provenientes
das dragagens de manutenção.
Os materiais de natureza rochosa, resultantes do desmonte da camada calcária, serão depositados no
mar, após a batimétrica -30 m(ZH) e fora da área abrangida pelo POC-OMG, em área identificada no
POEM como local de depósito de dragados. Este local foi autorizado em 2016 para a imersão de
dragados. No âmbito do presente projeto a APFF irá requere à Direção-Geral de Recursos Naturais,
Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) a emissão do respetivo Título de Utilização Privativa do
Espaço Marítimo Nacional (TUPEM).

4.10.2.6 Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro
No Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Centro em vigor, o diagnóstico feito no
âmbito das Infraestruturas Portuárias confirma o crescimento e importância do Porto da Figueira da Foz,
sendo identificado o problema existente ao nível das acessibilidades marítimas. O relatório, sendo de
2008, refere no entanto ainda que para minimização dessa situação se iria executar em breve a
empreitada do prolongamento do molhe norte para a melhoria da acessibilidade ao porto.
Esta situação mostra assim como o tema se mantém atual, no sentido em que é reconhecido o
crescimento e a importância do porto da Figueira da Foz, o qual tem aliás desde então, continuado a
apresentar um crescimento da carga movimentada com envolvimento crescente das empresas da
região, muitas das quais contribuem de forma muito significativa para o PIB nacional.
Justifica-se assim, deste modo que o porto seja dotado de condições de operação mais adequadas à
situação dos atuais e futuros navios e que permitam manter o porto da Figueira da Foz como uma
infraestrutura de interesse no contexto da fachada atlântica da Península Ibérica e relevante para
muitas das empresas portuguesas que operam na Região Centro.
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4.10.2.7 Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da Foz
O PDM da Figueira da Foz é constituído pelas seguintes plantas:
•

Planta de Ordenamento, à escala 1:25 000, desdobrada nas seguintes plantas: Classificação e
Qualificação do Solo; Zonas sujeitas a Regimes de Salvaguarda; Zonamento Acústico:
Classificação de Zonas Sensíveis, Zonas Mistas e Identificação de Zonas de Conflito; Valores
Patrimoniais, e plantas de pormenor à escala 1:2 500; Estrutura Ecológica Municipal;

•

Planta de Condicionantes, à escala 1:25 000, desdobrada nas seguintes plantas: Servidões
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública; Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
Aproveitamento Hidroagrícola; Reserva Ecológica Nacional (REN); Povoamentos Florestais
Percorridos por Incêndios; e Risco de Incêndio: Carta de Perigosidade.

Com base na Planta de Ordenamento: Classificação e Qualificação do Solo (Anexo 6) verifica-se que a
zona de intervenção de projeto insere-se na classe “Solo Urbano”, categoria “Espaço de Uso Especial”
e subcategoria “Infraestrutura Portuária”, a qual “compreende as atuais instalações portuárias, que
abrangem o conjunto de infraestruturas marítimas e terrestres destinadas à carga, descarga,
armazenamento, transbordo e transferência modal de carga, a granel ou sob as suas diversas formas
de acondicionamento, bem como espaços destinados a serviços complementares, designadamente
atividades económicas” e encontra-se sob jurisdição da Administração do Porto da Figueira da Foz
(APFF, S.A.) (n.º 1 do Artigo 104).
A análise da Planta de Ordenamento: Zonas sujeitas a Regimes de Salvaguarda (Anexo 6) permite
verificar que a zona de intervenção de projeto insere-se na categoria “Zona Terrestre de Proteção” e
subcategoria “Faixa de Proteção Costeira” a qual “constitui a primeira faixa de interação com a zona
marítima, onde se localizam os elementos mais singulares e representativos dos sistemas biofísicos
costeiros e que devem ser objeto de proteção, nomeadamente os sistemas praia-duna e as formações
vegetais associadas, as arribas e os espaços contíguos que interferem com a sua dinâmica erosiva” (n.º
1 do Artigo 26).
“Na Faixa de Proteção Costeira são permitidas as seguintes ações e atividades, mediante autorização
das entidades legalmente competentes: a) Extração, mobilização ou deposição de sedimentos visando
a proteção costeira, a proteção de arribas ou o reforço dos cordões dunares (…)” (n.º 6 do Artigo 27).
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Em termos de Zonamento Acústico (Anexo 6) verifica-se que a zona de intervenção de projeto não se
insere em zonas mistas ou sensíveis, referindo-se contudo que a área a norte da intervenção encontrase classificada como Zona Mista. Os conflitos com os limites aplicáveis a Zonas Mistas surgem nas vias
viárias existentes e envolvente próxima às mesmas.
Com base na Planta de Ordenamento: Valores Patrimoniais (Anexo 6) e na Planta de Ordenamento:
Estrutura Ecológica Municipal (Anexo 6) verifica-se que a zona de intervenção de projeto não interfere
com nenhum valor patrimonial ou área classificada, respetivamente.
A análise da Planta de Condicionantes é efetuada no ponto seguinte.

4.10.3 Condicionantes legais e servidões administrativas
As condicionantes identificadas correspondem a áreas regulamentares, a servidões e restrições de
utilidade pública existentes no território e regulamentadas em diplomas próprios, as quais serão
seguidamente identificadas, de modo a posteriormente se poder efetuar a avaliação dos impactes do
projeto face a eventuais condicionamentos impostos pelas mesmas.
Com base nas Plantas de Condicionantes do PDM da Figueira da Foz, nomeadamente, Servidões
Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (Anexo 6); Reserva Agrícola Nacional (RAN) e
Aproveitamento Hidroagrícola (Anexo 6); Reserva Ecológica Nacional (REN) (Anexo 6); Povoamentos
Florestais Percorridos por Incêndios (Anexo 6); e Risco de Incêndio: Carta de Perigosidade (Anexo 6),
verifica-se que a área de intervenção de projeto abrange as seguintes condicionantes territoriais:
•

Reserva Ecológica Nacional: Estuário do Mondego e Faixa Marítima;

•

Domínio Hídrico: Leitos e margens dos cursos de água, lagos e lagoas e Leito e margens das
águas interiores sujeitas às influências das marés (Domínio Público Marítimo);

•

Farolins e Área de Servidão de Farolins;

•

Feixe Radioelétrico e Área de Servidão Radioelétrica;

•

Infraestrutura de abastecimento de água;

•

Jurisdição administrativa do Porto da Figueira da Foz.
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Em seguida analisam-se essas condicionantes tendo em conta o ocorrente na área de dragagem de
aprofundamento e na área de depósito dos dragados. A área de depósito de dragados abrange apenas
a condicionante Reserva Ecológica Nacional: Faixa Marítima.

a)

Área de dragagem

Na área de dragagem, verificam-se as seguintes condicionantes:
Reserva Ecológica Nacional
Na carta da REN a área de dragagem incide sobre a classe “Estuário” (com designação atual de “Águas
de transição e respetivos leitos, margens e faixas de proteção”) e sobre a classe “Faixa Marítima de
Proteção Costeira”.
O regime jurídico da Reserva Ecológica nacional (REN) é regido pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, e a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, que define as condições e requisitos a que
ficam sujeitos determinados usos e ações e define a sua compatibilidade com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN.
No concelho da Figueira da Foz, a REN encontra-se aprovada pelo Aviso n.º 11627/2017, de 2 de
outubro.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, e de acordo com o definido no artigo 20º
e Anexo II, as obras de “Beneficiação de infraestruturas portuárias e de acessibilidades marítimas
existentes” são compatíveis com os objetivos das áreas de REN. Neste caso específico, esses usos e
ações estão isentos de comunicação prévia. Atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 419/2012, de
20 de dezembro e para o caso de “Beneficiação de infraestruturas portuárias e de acessibilidades
marítimas existentes” a tipologia de projeto é também admitida “sem requisitos específicos”.
Pode concluir-se assim que o projeto está de acordo com os objetivos de proteção ecológica dos
ecossistemas da REN.
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Domínio Hídrico
As servidões e restrições dos recursos hídricos seguem o regime previsto na Lei n.º 31/2016, de 23 de
agosto, que procede à 3.ª alteração da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, no capítulo III do Decretolei n.º 468/71, republicado pela Lei n.º 16/2003, de 4 de Junho, e na Lei n.º 58/2005, de 29 de
Dezembro (alínea e) do nº2, do artigo 98). O Decreto-lei n.º 226-A/2007 com as alterações posteriores
regula a atribuição dos títulos de utilização de recursos hídricos.
De acordo com o artigo 3º da Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, a área do projeto insere-se em
Domínio Público Marítimo, cuja gestão está atribuída à Administração do Porto da Figueira da Foz
(APFF), a qual possui atribuições de Autoridade Portuária, tendo jurisdição sobre os terrenos portuários,
áreas de expansão e áreas de Domínio Público Marítimo anexas ao estuário do rio Mondego.
Esta jurisdição exerce-se dentro do limite da largura máxima legal do Domínio Público Marítimo,
correspondente a 50 metros contados a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais
(artigo 11º da Lei n.º 54/2005 e artigo 4º da Lei n.º 58/2005).
De acordo com o Decreto-Lei n.º 130/2012, de 30 de junho que alterou e republicou a Lei n.º 58/2005,
de 29 de dezembro (artigo 13º - Administrações portuárias) – Lei da Água as extrações de inertes são
enquadradas como se segue:
Extração de inertes (dragagens) em margens e leitos conexos com águas públicas (Art.º 78):
1 - O exercício da actividade de extracção de inertes em margens e leitos conexos com águas públicas
tem como requisito necessário, tal como no caso de ser realizada em águas ou margens públicas, a
confirmação de que a mesma constitui uma intervenção de desassoreamento.
2 - Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo anterior, o exercício da actividade de extracção de
inertes em margens e leitos conexos com águas públicas só é permitido para locais que garantam:
a) A manutenção do sistema de correntes, a navegação, a flutuação, o escoamento e o espraiamento
de cheias;
b) O equilíbrio dos cursos de água, praias e faixa litoral;
c) A integridade dos ecossistemas e o estado da(s) massa(s) de água afectada(s);
(…)
g) A integridade dos leitos e margens, bem como de estruturas nelas licenciadas;
h) A segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos.
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(…)
6 - A extracção periódica de inertes, destinada a assegurar as condições de navegabilidade e
acessibilidade a portos comerciais, de pesca, marinas, cais de acostagem ou outras infra- estruturas de
apoio à navegação, será executada de acordo com planos de desassoreamento, aprovados pela ARH,
que definem, entre outros, a periodicidade das intervenções, os volumes de inertes a retirar, a
caracterização física, química e biológica do material a dragar, locais de deposição e medidas de
minimização de impactes e identificação e forma de implementação de mecanismos de controlo dos
volumes dragados.
A intervenção de aprofundamento e dragagem do canal de acesso encontra-se assim devidamente
autorizada no âmbito da legislação, não havendo qualquer incompatibilidade.

Farolins e Área de Servidão de Farolins
Na envolvente da área de dragagem estão instalados cinco farolins que auxiliam os pescadores locais
durante a aproximação a terra, intersetando a área de dragagem as respetivas faixas de servidão.
Contudo, face às características do projeto, não será criada qualquer obstrução ao feixe luminoso com
origem naqueles farolins.

Feixe Radioelétrico e Área de Servidão
Na área de projeto verifica-se a sobrepassagem por um feixe radioelétrico e respetiva faixa de servidão
(de sentido norte – sul), não existindo contudo quaisquer condicionamentos à execução dos
aprofundamentos / dragagens do canal.

Infraestrutura de abastecimento de água
Na área de projeto verifica-se ainda a presença de uma conduta de abastecimento água (conduta
dupla) que atravessa o rio Mondego, em zona do porto, em frente ao Terminal de Granéis Sólidos
(Figura 4.56).
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Em cópias deste desenho com formato diferente do A3 atender à escala gráfica
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Esta conduta adutora encontra-se,
encontra se, segundo as Águas da Figueira, S.A. implantada no subsolo à
cota -12
12 m (ZH), e é constituída por tubos em PEAD DN400 mm. O aprofundamento do canal até à cota
-8 m (ZH) não terá assim implicações com esta conduta (Figura
(
4.57).

Conduta
Adutora

Ponte Edgar
Cardoso

Figura 4.57 – Adutora de água (conduta dupla), no atravessamento do rio Mondego,
conforme enquadramento das Águas da Figueira

b)

Área de depósito de dragados

Os sedimentos dragados compostos por rocha serão depositados no mar após a batimétrica -30 m(ZH),
conforme referido anteriormente. Para este local não
não há condicionantes legais, uma vez que esta
batimétrica marca o limite da área de REN.
Quanto aos sedimentos dragados compostos por areias, serão depositados em local já licenciado ao
porto para a imersão de sedimentos provenientes das dragagens de manutenção
manutenção (Classe 1 e desde
2014, também Classe 2), o qual se integra na REN, na classe “faixa batimétrica até aos 30 m”.
Relativamente a estas áreas inseridas na classe “Faixa batimétrica até aos 30 m” ou “Faixa marítima de
proteção costeira”, na designação atual,
atual, de acordo com o n.º 3 da alínea a) da secção I do
Anexo I do Decreto-Lei
Lei n.º 239/2012, podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em
causa as funções de proteção costeira desta zona e os respetivos sistemas biofísicos, bem como, os
processos
sos de dinâmica costeira, garantindo-se
garantindo se a segurança de pessoas e bens.
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Das conclusões do ponto 4.8 Biodiversidade e valores ecológicos, não são esperados habitats
aquáticos com valor significativo, atendendo a que se trata de áreas ainda sujeitas a marés e de
rebentação e com um substrato fino que não permite a fixação de plantas marinhas.
Para além disso, o local de deposição está de acordo com as orientações de proteção do litoral,
nomeadamente as definidas na Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, publicada com o intuito de regrar a
comercialização das areias provenientes de dragagens nos rios e suas fozes, por forma a compensar o
défice sedimentar na deriva litoral. O local situa-se a 1 milha a sudoeste do molhe sul, numa zona junto
à costa, contribuindo a deposição para a alimentação artificial do litoral e consequente proteção da
costa, por via da mobilização de sedimentos efetuada pela deriva litoral que aqui se manifesta.
Pode concluir-se assim que o projeto está de acordo com os objetivos de proteção ecológica dos
ecossistemas da REN.

4.10.4 Enquadramento do Projeto Noutras Orientações Estratégicas
4.10.4.1 Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas
No âmbito deste plano de atuação para o período 2014-2020 são definidos os projetos de investimentos
em infraestruturas para os diferentes modos de transporte, integrados em eixos de desenvolvimento
prioritário no território nacional. O Porto da Figueira da Foz consta desse plano, com o projeto em
análise, cujo enquadramento se transcreve seguidamente:

Projeto

Síntese

Invest.
(M€)

Fonte

RTE

Porto da Figueira da
Foz - Aprofundamento
da barra e canal de
acesso e alargamento
da bacia de manobras
para receção de navios
de maior dimensão

O presente investimento envolve o reforço das condições de
acesso marítimo do porto para fazer face ao aumento da
dimensão média dos navios que operam no mercado e,
assim, promover uma maior integração do porto nas cadeias
logísticas e aumento da competitividade do tecido industrial
da sua área de influência. Quanto aos parques industriais, o
projeto envolve a melhoria dos serviços prestados pelo porto
as empresas localizadas nos parques industriais da sua
proximidade, nomeadamente, o da Figueira da Foz,
Mealhada e Coimbra.

25

Pub

-
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Em anexo a esse plano, foi colocado o relatório final do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de
Elevado Valor Acrescentado (IEVA), responsável pela priorização de investimentos para consolidação e
desenvolvimento de infraestruturas de transportes e eliminação de constrangimentos na rede de
infraestruturas de transportes.
O porto da Figueira da Foz consta dessa lista de infraestruturas estando devidamente contemplado e
identificado como investimento prioritário no território nacional.

4.10.4.2 Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do
Continente – Horizonte 2026
A Estratégia para o Aumento da Competitividade Portuária – Horizonte 2016-2026, publicada pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017, assenta em três objetivos estratégicos:
a) Adequar infraestruturas e equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura e
ligações ao hinterland;
b) Melhoria das condições de operacionalidade das unidades portuárias;
c) Criar nos portos plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências.
Para o Porto da Figueira da Foz estão previstas duas ações no âmbito desta estratégia,
nomeadamente:
-

Melhoria das acessibilidades marítimas e das infraestruturas no Porto da Figueira da Foz,
através da dragagem de areia e de rocha e do avanço do cais sobre a bacia;

-

Melhoria da segurança e operacionalidade na entrada do Porto, através da dragagem à cota
(-10 m) ZH na restinga existente à entrada da barra, que permita encaixar os sedimentos
provenientes do trânsito litoral norte-sul, contendo o afluxo de sedimentos ao canal de acesso à
barra e melhorando o comportamento da barra que não sofrerá com a rebentação das ondas
com menor altura.

O presente projeto cumpre assim com os propósitos da Estratégia para o Aumento da Competitividade
Portuária – Horizonte 2016-2026, designadamente os objetivos definidos para o Porto da Figueira da
Foz.
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4.10.4.3 Plano Estratégico de Desenvolvimento da Figueira da Foz
O Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) da Figueira da Foz (setembro de 2014) constitui o
documento de gestão, elaborado pela Câmara, para definir as principais prioridades do município para
os próximos 10 anos, numa ótica de conferir estabilidade de longo prazo e coerência às políticas
públicas municipais.
Um dos pontos focados nesse relatório refere-se a reposicionar a Figueira da Foz no contexto regional,
como sendo a porta de toda a Região Centro por via marítima, quer de produtos e matérias-primas,
quer de turistas. Deste modo, todas as acessibilidades deverão ser melhoradas sob um ponto de vista
integrado e intermodal para garantir um concelho conectado a nível regional e, consequentemente, a
nível nacional, europeu e mundial.
No âmbito das acessibilidades marítimas é referida a necessidade de aprofundar o canal de navegação,
readaptar e aumentar os cais de acostagem, criando plataformas logísticas de suporte e ampliando o
parque industrial a sul e construindo novo parque industrial a norte. Esta reabilitação e readaptação da
interoperabilidade e intermodalidade dos sistemas portuário e logístico e em articulação com as
infraestruturas ferroviárias, poderão promover ainda, segundo o PED, a competitividade, a reabilitação,
a segurança e a sustentabilidade económica e ambiental do porto da Figueira da Foz e das suas
ligações regionais, incrementando a utilização deste tipo de transporte para escoar e receber
mercadorias e passageiros.
O porto da Figueira da Foz integra o corredor Irun – Portugal, corredor que faz parte da rede
transeuropeia de transportes e desempenha um importante papel nas ligações de mercadorias entre a
Península Ibérica e o resto da Europa, e onde as regiões espanholas de Castela e Leão e Região
Centro de Portugal estão conjuntamente a promover o aproveitamento do enorme potencial do corredor
E-80, numa forte aposta para reforçar a intermodalidade e o desenvolvimento integrado de todo o
corredor, para otimizar o valor de cada infraestrutura logística individual e melhorar o funcionamento das
cadeias logísticas através de um desenvolvimento integrado. O corredor E-80 é uma estrada
internacional de mercadorias que atravessa a Península Ibérica, unindo a costa atlântica de Portugal
com a Europa Central e do Norte.
Segundo o PED da Figueira da Foz, a aposta na competitividade do porto da Figueira da Foz terá de
passar assim a curto-médio prazo pela realização de investimentos de qualificação e de continuidade
que garantam a dinamização dos fluxos internacionais de mercadorias, nomeadamente através da
dotação de capacidade de captação de novos fluxos de mercadorias, permitindo a escala a navios de
maior porte e o aumento da segurança nas manobras de entrada.
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Terão de se melhorar assim as condições operacionais para o porto comercial, aprofundando a barra e
criação de cais de acostagem a sul e incluindo a expansão da ligação ferroviária e edifícios para a
coordenação das operações portuárias e para armazenamento de mercadorias.
Refere ainda o Relatório que as obras de aprofundamento da barra terão de estar suportadas num
estudo cuidadoso que tenha em consideração, não só as questões técnicas de acesso à navegação,
mas também questões de manutenção futura devido ao contínuo assoreamento da barra e do canal e
principalmente prevenir quaisquer impactes negativos ao nível da erosão costeira a sul.
Preferencialmente, qualquer estudo para o aprofundamento da barra deveria considerar a recuperação
da barreira dunar a sul do Mondego.
No âmbito da análise SWOT, realizada no Plano Estratégico, transcreve-se seguidamente as
conclusões relativas ao fator “Acessibilidades Comerciais” que retrata a situação existente e as
ameaças e oportunidades que se colocam, referentes ao porto da Figueira da Foz ou que com ele mais
se articulam em termos de justificação / otimização desta infraestrutura.
Pontos Fracos
- Falta de ligação ferroviária do porto ao lado sul, em especial
das industrias a sul.
- Infraestruturas marítimo portuárias com estrangulamentos
ao nível da profundidade e acessibilidade da barra
- Cais de acostagem do porto comercial curto não permitindo
a curto prazo grande aumento de carga e descarga
- Falta de cais de acostagem para passageiros, não
oferecendo condições de excelência para a acostagem de
navios de passageiros.
- Falta de uma plataforma logística intermodal que sirva em
complemento ao porto comercial

Pontos Fortes
- Boa rede rodoviária que liga a Figueira da Foz e o seu
porto a todo o país.
- Localização geoestratégica privilegiada
- Empresas de grande dimensão no concelho com
capacidade exportadora que viabilizam o porto da Figueira
da Foz
- Porto Comercial da Figueira da Foz. Serve como entrada
e saída privilegiada de mercadorias de toda a CIMRegião de Coimbra e zona Centro.
- Território com grande possibilidade de expansão
industrial
- Tem extensa rede ferroviária com possibilidade de
beneficiação

Ameaças

Oportunidades

- Falta de financiamento para concretizar as obras
necessárias para garantir a sustentabilidade do porto da
figueira da foz a médio prazo.
- Porto de Aveiro muito próximo, com características
semelhantes e que poderá fazer concorrência direta ao porto
da Figueira da Foz.

- Efetuar um estudo que viabilize o aprofundamento da
barra e do canal do porto da F.Foz e simultaneamente
que previna o assoreamento e a erosão costeira a sul.
- Melhorar as acessibilidades marítimas e criar uma
plataforma logística irá ser uma fonte de atração de novas
empresas.

- O porto da Figueira da Foz não faz parte da rede
transeuropeia principal “Core” nem da rede “Comprehensive”,
o que pode inviabilizar futuros projetos de beneficiação
financiados pela união europeia.

- Criar um cais para navios de passageiros poderá
aumentar a atividade turística da região

- Tendência de crescimento da dimensão dos navios a nível
mundial o que poderá inviabilizar no futuro a entrada destes
no porto da Figueira da Foz.

- O aprofundamento da barra fará com que outro tipo de
navios com maior capacidade possam entrar no porto da
Figueira da Foz e permitir que muitas empresas de toda a
região centro sul (incluindo da região de Leiria) possam vir
a utilizá-lo para as suas importações e exportações e
permitir que se fixem no concelho.

Tabela 4.53 – PED da Figueira da Foz – SWOT – Acessibilidades Comerciais
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De forma a concretizar na prática e a médio prazo os objetivos definidos no PED, foram definidos eixos
estratégicos de intervenção, destacando-se, no âmbito da melhoria das acessibilidades no Porto da
Figueira da Foz, o eixo estratégico “Aposta na competitividade do porto da Figueira da Foz”, o qual foi
desdobrado nas seguintes ações:
-

Promover um estudo, junto com a Comunidade Portuária, e Administração do Porto para a
melhoria das condições de operacionais do porto comercial, de forma a aprofundar a barra e
canal de acesso e alargamento da bacia de manobras para receção de navios de maior
dimensão. As obras de aprofundamento da barra terão de estar suportadas num estudo
cuidadoso que tenha em consideração, não só as questões técnicas de acesso à navegação,
mas também questões de manutenção futura devido ao contínuo assoreamento da barra e do
canal e principalmente prevenir quaisquer impactes negativos ao nível da erosão costeira a sul.

-

Promover a dinamização logística e das acessibilidades marítimas da margem sul (novo cais de
acostagem com ligação ao parque industrial da Figueira da Foz, e edifícios para a coordenação
das operações portuárias e para armazenamento de mercadorias. Desta forma, pretende-se
aumentar a área de intervenção terrestre do porto, para a fixação de unidades industriais e
logísticas que pretendem recorrer ao transporte marítimo e assim ampliar a oferta dos seus
serviços.

-

Promover a construção de um cais de acostagem de passageiros a norte de modo a cativar
navios de cruzeiros para a região.

-

Construir uma plataforma logística a sul de modo a complementar a atividade do porto e a
intermodalidade do transporte de mercadorias, com acesso à rede ferroviária.

-

Cativar financiamentos estatais, comunitários e privados para a implementação dos projetos de
beneficiação do porto.

-

Promover, juntamente com a Comunidade portuária junto da comissão europeia para que o
porto da Figueira da Foz seja incluído na rede transeuropeia principal “Core”.
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Em cópias deste desenho com formato diferente do A3 atender à escala gráfica
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4.11 SOCIOECONOMIA E SAÚDE HUMANA
4.11.1 Metodologia
A caracterização socioeconómica incide sobre o concelho da Figueira da Foz (união de freguesia de
Buarcos e São Julião e freguesia de São Pedro), uma vez que, direta ou indiretamente, serão os mais
influenciados pela implantação do projeto.
A análise seguidamente efetuada refletirá sobre aspetos demográficos (evolução, estrutura e densidade
populacional) e socioeconómicos (taxas de atividade, emprego e desemprego, caracterização das
atividades económicas, abordando, especialmente, as dependentes dos recursos do estuário e o
turismo).
Na caracterização socioeconómica foi utilizada informação proveniente dos seguintes elementos
bibliográficos:
•

Plano Diretor Municipal (PDM) da Figueira da Foz;

•

Instituto Nacional de Estatística (INE);

•

PORDATA – Base de Dados Portugal Contemporâneo;

•

Anuário Estatístico da Região Centro (2017);

•

IMT. Movimento Cargas e Navios do continente (2017);

•

AMT. “Acompanhamento dos Movimentos Portuários”. Relatório de dezembro de 2016.

4.11.2 Enquadramento Administrativo
A área de intervenção do projeto localiza-se no litoral Centro de Portugal, no distrito de Coimbra, mais
concretamente no concelho da Figueira da Foz, união de freguesia de Buarcos e São Julião e freguesia
de São Pedro.
O concelho da Figueira da Foz insere-se na Região Centro (NUT II) e Sub-Região de Coimbra (NUT III)
e integra a Comunidade Intermunicipal de Coimbra. À data dos últimos Censos (2011), integrava a
Sub-Região (NUT III) do Baixo Vouga. É limitado a norte pelo concelho de Cantanhede, a leste por
Montemor-o-Velho e Soure, e a sul por Pombal.
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Na Figura 4.59 apresenta-se o enquadramento administrativo da área de intervenção do projeto de
projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da
Foz.
Em termos territoriais, o concelho de Figueira da Foz era à data dos últimos Censos (2011),
administrativamente constituído por 18 freguesias. No entanto, com a posterior reorganização
administrativa, estas passaram a 14.
O projeto em análise localiza-se na antiga freguesia de S. Julião (margem direita do Mondego) que
depois de 2012 é integrada na freguesia de Buarcos, e na freguesia de São Pedro, respeitante à
margem esquerda do Mondego (Figura 4.59).

Figura 4.59 – Enquadramento Administrativo
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4.11.3 Dinâmica Demográfica
4.11.3.1 População Residente
Localizada no centro litoral de Portugal (numa área de forte crescimento demográfico e de grande
dinamismo económico, ainda que menos visível na última década) e próxima de três importantes
cidades da região Centro (Coimbra a este, Leiria a sul e Aveiro a norte), a Figueira da Foz, com os seus
62 125 habitantes (Censos de 2011), apresenta-se como o segundo concelho mais populoso da subregião do Baixo Mondego e mesmo de todo o Distrito de Coimbra, representando 18,7% do total da
população da sub-região e 2,7% do total da Região Centro (Tabela 4.54).
Ainda que pouco significativo, na última década o município da Figueira da Foz registou um ligeiro
ganho de importância no contexto da sub-região do Baixo Mondego (mais concretamente 0,30%), uma
vez que dez anos antes representava 18,40% do seu total populacional.
Na última década (2001-2011) ocorreu contudo um decréscimo populacional (-476, correspondendo a 0,76%), acompanhando a tendência da generalidade dos municípios da sub-região do Baixo Mondego.

População
2001 (hab.)

População
2011 (hab.)

Variação da População
Residente 2001/2011
(%)

9 869 343

10 047 621

1,81

Baixo Mondego

340 309

332 326

-2,34

Concelho da Figueira da Foz

62 601

62 125

-0,76

União das Freguesias de Buarcos e São Julião

18 899

18 288

-3,23

Freguesia de São Pedro

2 705

2 910

7,76

Unidades Territoriais
Continente

Tabela 4.54 – Evolução demográfica da população residente entre 2001 e 2011

A antiga freguesia de São Julião, correspondente à da cidade da Figueira da Foz e agora integrada na
freguesia de Buarcos, assume-se como a mais populosa. Com efeito, representa 15,6% do total
populacional em 2011, a que correspondem 9686 residentes, embora deva ser referido que o seu peso
em termos percentuais decresceu -4,4% entre 2001 e 2011.
Por sua vez, na freguesia de São Pedro (na margem sul do Mondego e do porto da Figueira da Foz)
verificou-se um aumento de 205 residentes entre 2001 e 2011, ou seja, um aumento de 7,6%.
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4.11.3.2 Estrutura Etária da População
Na Tabela 4.55 apresenta-se a variação da população residente nas diferentes unidades territoriais em
função dos grupos etários.
Grupos Etários (%)
Unidades Territoriais
0-14

15-24

25-64

65 ou +

Continente

-4,74

-22,87

4,98

18,99

Baixo Mondego

-9,44

-30,47

0,54

15,50

Concelho da Figueira da Foz

-5,05

-29,22

1,24

16,00

União das Freguesias de Buarcos e São Julião

2,9

-13,00

4,41

8,64

Freguesia de São Pedro

3,86

-20,62

7,84

31,95

Fonte: INE, Censos de 2001 e de 2011

Tabela 4.55 – Variação da População Residente por Grupos Etários (2001/2011)

A análise dos resultados da estrutura etária para o concelho da Figueira da Foz sublinha, para o último
período intercensitário, uma evolução demográfica no sentido do envelhecimento da população,
tendência que reflete a situação generalizada do país.
Esta evolução representa, por um lado, uma perda de -5,05% de população jovem, e, por outro, um
acréscimo de população com 65 e mais anos (de 16,00%), entre 2001 e 2011. O maior decréscimo
observou-se no grupo etário entre os 15 e 24 anos (-29,22%, correspondendo a -2 417 indivíduos),
enquanto que o grupo etário dos 25 aos 64 anos registou um acréscimo, ainda que ligeiro, no número
de indivíduos (de 1,24%, correspondendo a 416 indivíduos).
Os valores do índice de envelhecimento refletem esta evolução, uma vez que o total da população idosa
passou de 143,8% em 2001 para 176,5% em 2011. Trata-se de valores claramente mais expressivos
tendo por base o contexto nacional, já que esta relação era, no Continente, de 104,5% em 2001,
evoluindo para 131,3% em 2011.
Relativamente ao índice de dependência total, verifica-se que no concelho da Figueira da Foz ocorreu
um acréscimo do valor deste índice entre 2001 e 2011, de 49,4% para 56,0%.
Em relação ao índice de dependência de idosos, verificou-se um acréscimo entre 2001 e 2011 (de
29,1% para 35,8%) e no índice de dependência de jovens, as alterações não foram muito significativas
entre 2001 e 2011 (de 20,2% para 20,3%).
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4.11.4 Atividades económicas e emprego
Analisando a Tabela 4.56 verifica-se que a população ativa no concelho sofreu um decréscimo no
último período censitário (2001 – 2011) de 2,2%, que é contudo inferior ao registado na Região do Baixo
Mondego (2,5%). No Continente regista-se um ligeiro acréscimo de população ativa (0,1%),
considerando o período de 2001-2011.
Total
Unidade Geográfica
2001

2011

2001 – 2011

Continente

4778115

4780963

0,1

Baixo Mondego

159302

155298

-2,5

Figueira da Foz

28582

27953

-2,2

Fonte: INE

Tabela 4.56 – População Ativa e Variação (2001 – 2011)

Analisando a população empregada segundo o setor de atividade económica, no concelho da Figueira
da Foz, os dados evidenciam a continuação da tendência de diminuição dos valores referentes ao
emprego no setor primário (de 5,2% para 3,5% no período 2001-2011), o mesmo ocorrendo para o
emprego no setor secundário (de 36,8% para 31,6%), e um reforço da relevância do emprego no setor
terciário (de 58,0% para 64,9%), acompanhando a tendência observada a nível da Sub-região do Baixo
Mondego e do Continente (Tabela 4.57). Sublinha-se o fato de o setor terciário económico ter registado,
no âmbito do setor terciário, acréscimos mais expressivos por comparação com o setor terciário social.
No concelho da Figueira da Foz destacam-se no setor primário as atividades da pesca, aquicultura e
salicultura.
A pesca, atividade com uma tradição antiga em Portugal tem vindo a registar um declínio expressivo
nas últimas décadas, associado não só ao declínio de recursos pesqueiros e consequentemente
diminuição do volume do pescado, mas fundamentalmente à redução da quota pesqueira resultante das
negociações com a União Europeia.
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Primário
Unidade
Geográfica

2001

Secundário
2011

2001

Terciário (social)
2011

n.º

2001

n.º

%

n.º

%

n.º

%

%

Continente

211603

4,8

121055

2.9

1581676

35,5

Baixo Mondego

6948

4,7

3601

2,6

42543

28,5

30724

22,1

Figueira da Foz

1364

5,2

858

3,5

9738

36,8

7705

31,6

n.º

Terciário (económico)

2011

2001

Total

2011

2001

2011

%

n.º

%

n.º

%

n.º

%

n.º

n.º

25,2

1179316

28,4

1534311

34,5

1734524

41,8

4450711

4150252

52492

35,2

52041

37,4

47125

31,6

52822

38,0

149108

139188

6912

26,1

6956

28,5

8441

321,9

8882

36,4

26455

24401

1115357 26,9 1123121

Fonte: INE

Tabela 4.57 – População Empregada segundo o Setor de Atividade
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O concelho da Figueira da Foz apresenta condições naturais e infraestruturas no domínio das
atividades ligadas à pesca. De acordo com o INE – Instituto Nacional de Estatística, o número total de
pescadores matriculados em 31 de dezembro de 2013, a nível nacional, foi de 16.797. Deste valor
21,7% corresponde ao total de pescadores inscritos ao nível da zona centro.
No que diz respeito às capturas de pescado, o concelho representava 9,3% (11.819 toneladas) do total
de capturas efetuadas no Continente (126.521 toneladas), sendo que a cavala e a sardinha são as
principais

espécies

capturadas

na Figueira da

Foz, representando respetivamente 47,4%

(5.612 toneladas) e 25,7% (3.034 toneladas) do total do pescado.
A aquicultura apresenta grandes potencialidades na Ilha da Morraceira, designadamente no que
respeita a condições ecológicas as quais permitem boas taxas de crescimento das espécies.
Atualmente as espécies produzidas são robalo, dourada, linguado, tainha e enguia, sendo que as duas
primeiras representam cerca de 99% da produção. Considerando o último levantamento efetuado, o
qual reporta a 2011, a área ocupada por aquicultura é de 319 hectares, área correspondente a
42 pisciculturas.
O Salgado da Figueira da Foz contém o setor distal do Estuário do Mondego como unidade geográfica
central, na qual se destaca a Ilha da Morraceira, abrangendo as freguesias de S. Pedro/Vila Verde e
Lavos. A exploração de Sal no Estuário do Mondego foi uma das principais atividades económicas da
Figueira da Foz, complementando a atividade piscatória, tendo sido um produto utilizado em grandes
quantidades pela frota piscatória local (bacalhau e sardinha).
De acordo com dados do INE, reportados a 31/12/2013, do total de 42 salinas em atividade em
Portugal, 10 estão situadas na Figueira da Foz, ocupando um total de 22 hectares, com uma produção
de 744 toneladas (cerca de 71% do sal produzido na zona centro).
Quanto ao setor secundário, este tem um peso considerável (31,6%) face ao da Região do Baixo
Mondego (22,1%) e mesmo ao do Continente (26,9%).
As áreas de localização industrial estão maioritariamente localizadas na Gala (Parque Industrial e
Empresarial da Figueira da Foz), Marinha das Ondas e na Ferreira-a-Nova, existindo outros pólos com
dimensão mais reduzida, como a Cova da Serpe e Vila Verde.
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A base industrial do Concelho da Figueira da Foz é composta por uma variedade de especializações,
entre as quais:
-

Industrias de fabricação de produtos minerais não metálicos: cerâmica, vidro, gesso;

-

Industrias agro-alimentares: arroz, conservas, avícola, congelados;

-

Industrias da fileira florestal: pasta e papel;

-

Indústria dos plásticos: peças técnicas;

-

Indústria metalúrgica: metalomecânicas.

Destacam-se na Figueira da Foz, pela sua dimensão, as seguintes empresas: Soporcel – Sociedade
Portuguesa de Papel, SA, do grupo Portucel Soporcel (fabricação de papel e cartão), Celulose da Beira
Industrial, SA, do grupo Altri (fabricação de pasta de papel), Soporcel Pulp – Sociedade Portugesa de
Celulose, SA (fabricação de pasta de papel), Lusiaves (empresa de abate e produção de carnes de
aves) e Saint-Gobain Mondego (fabricação de vidro de embalagens).
Relativamente ao setor terciário, as empresas deste setor representam cerca de 80% do universo das
empresas do concelho (4.903) e empregam 64,91% do total da população ativa (24.401), tendo-se
verificado um crescimento de 6,88% neste setor nos últimos 10 anos. Não obstante ser o setor mais
representativo em termos de emprego, o setor secundário é contudo o que tem maior impacto no
concelho em termos de volume de negócios, representando 67,88% contra 29,54% do setor terciário.
Na Tabela 4.58 apresentam-se os dados relativos à distribuição das empresas e estabelecimentos
segundo a classificação das atividades económicas, com sede no concelho da Figueira da Foz.
A análise dos dados apresentados permite verificar que no concelho da Figueira da Foz predominam as
empresas pertencentes ao ramo de atividade G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de
veículos automóveis e motociclos, estreitamente relacionado com o Turismo, representando cerca de
20% do total de empresas. Os estabelecimentos comerciais são na sua maioria pertencentes ao mesmo
ramo de atividade, representando 22% dos mesmos.
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Figueira da Foz

CAE
Rev3

Empresas

Estabelecimentos

A

632

642

B

25

25

C

294

320

D

50

54

E

9

13

F

408

417

G

1269

1 442

H

141

156

I

505

552

J

65

68

L

138

143

M

641

657

N

854

864

P

348

351

Q

517

537

R

152

154

S

273

284

I

CAE: A

632

642

II

CAE: B a F

786

829

III

CAE: G-S

4903

3766

6321

6 679

Total

INE, Anuário Estatístico da Região do Centro 2017 (publicado em 2018)
Legenda:
A – Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
B – Indústria extrativas
C – Indústrias transformadoras
D – Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio
E – Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição
F – Construção
G – Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
H – Transportes e armazenagem
I – Alojamento, restauração e similares
J – Atividades de informação e de comunicação
K – Atividades financeiras e de seguros
L – Atividades imobiliárias
M – Atividades de consultoria, científicas técnicas e similares
N – Atividades administrativas e dos serviços de apoio
O – Administração Pública e Defesa; Segurança Social Obrigatória
P – Educação
Q – Atividades de saúde humana e apoio social
R – Atividades artísticas, de espetáculos, desportistas e recreativas
S – Outras atividades e serviços

Tabela 4.58 – Empresas e estabelecimentos segundo CAE-Rev 3, 2016
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O turismo assume, assim, um lugar de destaque no concelho da Figueira da Foz. Considerando apenas
as atividades diretamente relacionadas com o setor de turismo, nomeadamente os ramos do comércio
por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos, transportes e armazenagem,
alojamento e restauração, atividades administrativas e serviços de apoio, atividades artísticas, de
espetáculos, desportivas e recreativas (Secções G, H, I, N e R da CAE, Rev.3, 2016), verifica-se que
estas representam 26,9% do volume de negócios total na Figueira da Foz (de todos os setores de
atividade – 2 805 442 milhares de euros), o que denota a importância que a fileira do turismo tem no
Município.
CAE
Rev3

Região de
Coimbra

Concelho da
Figueira da Foz

A

250 120

72 627

B

---

1 194

C

---

1 781 281

D

---

2 214

E

151 647

21 614

F

516 337

97 923

G

3 668452

558 650

H

396742

78 678

I

299 603

49 039

J

132 195

5 440

L

62 833

14 053

M

201 854

22 457

N

127 316

50 687

P

39 281

3 305

Q

309 553

22 785

R

37787

17 266

S

47530

6 229

I

CAE: A

250 120

72 627

II

CAE: B a F

667 984

1 904 226

III

CAE: G-S

5 323 146

828 589

9 757 899

2 805 442

Total
*Milhares de euros

Tabela 4.59 – Volume de negócio* das empresas, 2016

De referir que o concelho da Figueira da Foz apresenta 30% do volume total de negócios das empresas
gerado na região de Coimbra.
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4.11.5 Atividade portuária
O Porto da Figueira da Foz está situado no distrito de Coimbra, servindo o vasto hinterland económico
da zona centro e norte do país, e o centro de Espanha. Está localizado no corredor ibérico Portugal-Irún
que integra a rede transeuropeia de transportes e desempenha um importante papel nas ligações de
mercadorias entre a Península Ibérica e o resto da Europa e, em particular, entre Castela e Leão e a
Região Centro.
Trata-se de um porto vocacionado para o short sea shipping da costa atlântica portuguesa. Este porto
oferece excelentes acessos rodoviários nacionais e acessos ferroviários à rede ferroviária nacional e de
Espanha. Atualmente, as rotas mais frequentes são para Espanha, Reino Unido, Alemanha, Holanda e
França, Itália, Turquia, Marrocos, Argélia e Tunísia.
Para a análise da atividade portuária apresentamos nos quadros seguintes a evolução anual do volume
de carga movimentada por porto desde 2006 e o movimento geral do porto da Figueira da Foz – Navios,
Cargas e Contentores entre 2014 e 2016 (Tabela 4.60).
Da análise da Tabela 4.61, verifica-se que a taxa média anual de crescimento (tmac), calculada por
regressão linear segundo o método dos mínimos quadrados para o período 2006-2016, traduz uma
tendência de evolução positiva de + 4,3% ao ano. Este valor sobe para +7,7% se considerarmos
apenas o período de 2012-2016, refletindo variações anuais positivas mais acentuadas no período mais
recente. A nível dos portos é digna de nota a expressão dos indicadores relativos à evolução dos portos
de Sines e da Figueira da Foz que registaram taxas médias anuais de crescimento de +7,9%, subindo
no porto de Sines para +14,6% se for considerado o período dos últimos cinco anos. Sublinha-se o facto
de nos principais portos comerciais do continente apenas Lisboa apresentar uma taxa média anual
negativa, de -1,5% (subindo para -1,9% no período 2012-2016), sendo seguido pelo porto secundário
de Viana do Castelo com uma variação média anual de -3%.
Analisando ainda a Tabela 4.61, verifica-se que o ano de 2016 terminou com a confirmação da
tendência de crescimento do volume de carga movimentada no sistema portuário do Continente,
registando a marca mais elevada de sempre ao ultrapassar 93,9 milhões de toneladas, valor superior
em +5,1% ao verificado em 2015.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 245/431

2014

Número

2015

2016

Quantidade

%

Quantidade

%

Quantidade

%

Δ%
2015/2014

Δ%
2015/2014

Figueira
da Foz

534

5%

489

4.5%

519

4.8%

-8.4%

+6.1%

Total

10592

100%

10861

100%

10812

100%

+2.5%

-0.5%

Figueira
da Foz

1754334

1%

1530187

0.8%

1807050

0.9%

-12.8%

+18.1%

Total

173553529

100%

191498685

100%

200422285

100%

+10.3%

+4.7%

Figueira
da Foz

2160455

2.6

2001858

2.2%

2075952

2.2%

-7.3%

+3.7%

Total

83050182

100%

89332724

100%

93868698

100%

+7.6%

+5.1%

Figueira
da Foz

10095

0.6%

10852

0.7%

12578

0.7%

+7.5%

+15.9%

Total

1643799

100%

1649740

100%

1729532

100%

+0.4%

+4.8%

Figueira
da Foz

19728

0.8%

21349

0.8%

24690

0.9%

+8.2%

+15.6%

Total

2519978

100%

2580343

100%

2744407

100%

+2.4%

+6.4%

Navios
GT

Carga
movimentada

Ton

Número
Contentores
TEU

Fonte: AMT, Acompanhamento dos Mercados Portuários 2016

Tabela 4.60 – Movimento Geral do Porto do Mercado Portuário e do Porto da Figueira da Foz (2014-2016)
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Δ%
média anual

Viana do Castelo

610 521

592 787

475 504

406 903

524 140

490 824

502 917

496 355

457 140

432 590

391 274

-3.0%

Douro e Leixões

14 016 182

14 948 486

15 635 100

14 142 539

14 568 919

16 260 439 16 607 54117 186 21718 090 19618 801 54918 325 740

+3.0%

Aveiro

3 349 570

3 270 661

3 466 093

2 915 455

3 752 671

3 317 519

3 318 067 3 956 114 4 491 267 4 656 098 4 541 514

+4.1%

Figueira da Foz

1 107 498

1 199 754

1 149 826

1 177 219

1 615 891

1 701 833

1 797 398 2 120 142 2 160 455 2 001 858 2 075 952

+7.9%

Lisboa

12 293 965

13 158 951

12 980 193

11 712 538

11 993 572

12 346 561 11 080 69712 029 67911 853 49711 582 72310 205 000

-1.5%

Setúbal

6 204 146

6 833 985

6 124 140

5 915 884

7 006 253

6 892 587

6 058 579 7 008 667 8 058 046 7 495 084 6 985 504

+1.8%

Sines

27 196 330

26 299 079

25 148 564

24 345 799

25 484 758

25 781 128 28 563 16136 513 78537 582 94143 966 54651 185 327

+7.9%

Faro

39 534

51 025

21 158

22 170

52 499

62 427

269 219

357 371

356 641

396 276

158 388

-

Portimão

50 594

29 493

5 318

7 318

52 088

40 493

2 684

0

0

0

0

-

64 868 339

66 384 221

65 005 895

60 645 824

65 050 791

-

+2.3%

-2.1%

-6.7%

+7.3%

66 893 810 68 200 26279 668 33083 050 18289 332 72493 868 698

+4.3%

TOTAL GERAL
+2.8%

+2.0%

+16.8

+4.2%

+7.6%

+5.1%

-

Fonte: AMT, Acompanhamento dos Mercados Portuários 2016

Tabela 4.61 – Evolução da Carga 2006 – 2016
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Este desempenho deveu-se, concretamente, ao comportamento observado no porto de Sines, cujo
movimento ascendeu a 51,2 milhões de toneladas, excedendo em cerca de +7,2 milhões de toneladas
(+16,4%) o verificado no ano anterior. Em termos de variações positivas, Sines é unicamente
acompanhado pelo porto da Figueira da Foz que, sendo embora de pequena dimensão, registou um
acréscimo de +3,7% (+74 mil toneladas), ao que se contrapõem quebras verificadas nos restantes
portos, que ascendem no seu conjunto a um total de cerca de -2,7 milhões de toneladas, fixando um
acréscimo final global líquido de +4,6 milhões de toneladas.
Atendendo ao relatório de dezembro de 2016 da AMT, verifica-se ainda que os portos que registaram
um volume de carga embarcada superior ao volume de carga desembarcada, apresentando um perfil
de porto ’exportador’, foram Viana do Castelo, Figueira da Foz, Setúbal e Faro, cujos ratios de carga
embarcada sobre total apurados para o ano de 2016 apresentam os valores de 82%, 63,8%, 59,3 e
100%, respetivamente, embora com dimensões de volume muito distintas.
Refira-se que, de acordo com dados recentes da APFF, o movimento no cais comercial do Porto da
Figueira da Foz atinge atualmente as 2.100.000 toneladas de carga, sendo a distribuição de carga
movimentada de 48,1% para a Carga Geral, 41,9% para os Grainéis Sólidos, 9,0% para a Carga
Contentorizada e 1,0% para os Grainéis Líquidos.
De acordo com mesma fonte, o tráfego médio anual (média dos últimos 3 anos) no porto da Figueira da
Foz é de 540 navios mercantes, 900 embarcações de recreio e 150 embarcações de pesca.
Este porto emprega atualmente, em média, atualmente 90 trabalhadores diretos e 500 trabalhadores
indiretos.
As principais indústrias utilizadoras ou potencialmente utilizadoras do porto da Figueira da Foz são a
papeleira, agregados energéticos, argilas cimentos e caulinos, alimentar, madeireira, vidreira, caulinos,
cerâmica e faianças, sendo de destacar as seguintes empresas. Celbi, Celtejo, Enerpellets, SaintGobain Weber, Acembex, Lusiaves, Vidrociclo e Roca.

4.11.6 Infraestruturas Básicas
No que se refere às infraestruturas básicas, de abastecimento de água e de drenagem de águas
residuais, a primeira apresenta uma cobertura a nível concelhio muito próxima dos 100% (99,20% dos
alojamentos familiares clássicos em 2011). No campo do saneamento, em 2011, a rede de drenagem
de águas residuais atingia também valores superiores a 99% dos alojamentos familiares clássicos.
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De acordo com a empresa Águas da Figueira, S.A., o Sistema de Recolha, Transporte e Tratamento de
Efluentes, integra hoje 452 km de rede de drenagem, 14 ETAR (5 construídas recentemente e 2
totalmente remodeladas) e ainda 150 estações elevatórias de águas residuais.
Na Figura 4.56 apresentou-se a rede de infraestruturas básicas presentes na área de estudo, dela se
identificando que o Estuário do rio Mondego, imediatamente a jusante da ponte Edgar Cardoso, é
atravessado por uma conduta de abastecimento de água (conduta dupla), pertencente às Águas da
Figueira. De acordo com esta entidade, a conduta (em PEAD) está implantada no subsolo (à cota
-12 mZH) e encontra-se devidamente assinalado o local de passagem nas margens do rio.

4.11.7 Acessibilidades
A rede rodoviária do concelho da Figueira da Foz é constituída por vários eixos rodoviários, onde se
incluem das principais vias a nível nacional, nomeadamente a A14 e a A17, que são vias que
promovem ligações de excelência com a Região Centro, quer no sentido norte-sul (A 17), quer oesteeste (A14).
A nível regional destacam-se as EN109 e EN341, enquanto que em termos municipais observam-se as
EN111 e EN342, que foram entretanto desclassificadas para estradas municipais/regionais.
A A14 assume-se como o eixo de importância estratégica na ligação ao interior do país e, logo, no
desenvolvimento nacional e regional. Por seu turno, a A17 contribui para a ligação da Figueira da Foz
aos dois grandes centros populacionais do país – as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, assim
como às diferentes cidades do litoral português entre o Douro e o Tejo e, em particular, Aveiro e Leiria.
Por seu turno, a EN109, que faz parte da rede viária complementar, apresenta um trajeto relativamente
paralelo à A17 (na zona norte do concelho), e estabelece a ligação do concelho com os centros urbanos
de influência municipal ou supramunicipal da região Centro, nomeadamente Aveiro, Pombal e Leiria. O
acesso principal da zona litoral à sede do concelho faz-se também pela EN109, que se assume como o
principal eixo viário deste setor.
A antiga EN111, com a concretização da A14, passou a funcionar essencialmente num contexto
intramunicipal, servindo as freguesias de São Julião, Vila Verde, Alhadas e Maiorca, o mesmo se
verificando com a ligação a algumas freguesias do concelho de Montemor-o-Velho.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 249/431

Relativamente à zona do porto da Figueira da Foz, verifica-se a existência de uma boa acessibilidade
rodoviária, com a ocorrência próxima do nó rodoviário entre a A14, a EN109 e a EN111. O nó entre a
A14 e a A17 (que por sua vez liga à A1) ocorre a cerca de 6 km para nascente.
Em termos de acessibilidades ferroviárias, a realidade do concelho é marcada pela existência do Ramal
da Figueira da Foz que por sua vez se liga e à Linha do Oeste, a qual serve centros urbanos do litoral
português, fazendo a ligação Figueira da Foz – Marinha Grande – Leiria (a norte) e a Lisboa (a sul) e
ainda à Linha do Norte (Lisboa - Coimbra - Porto). Estas linhas apresentam-se como elementos
estruturantes do território, enquanto suporte ao transporte de passageiros e mercadorias, salientandose que o Ramal Figueira da Foz inicia o seu trajeto na Estação de Caminhos de Ferro da Figueira da
Foz, em São Julião, junto ao Bairro da Estação e ao porto da Figueira da Foz, o qual é também servido
pelo transporte ferroviário.

4.11.8 Aspetos Socioeconómicos Locais
No âmbito desta análise, importa também caracterizar a zona do projeto e sua envolvente direta em
termos das características de ocupação, usos produtivos ou outros, de modo a identificar possíveis
condicionamentos para o projeto decorrentes do ambiente social estabelecido.
O setor comercial do porto localiza-se na margem norte do estuário do Mondego, marginando a cidade
da Figueira da Foz. No seu prolongamento está instalada a marina da Figueira da Foz (Figura 4.60).
Na margem sul do porto localizam-se instalações de atividades ligadas ao mar, como o porto de pesca
e os estaleiros navais. A restante área é dominada pelas áreas do Salgado da Figueira da Foz, na ilha
da Morraceira, onde muitas das antigas salinas se encontram inativas (aterradas ou inundadas),
algumas ainda em exploração e outras convertidas em instalações de aquicultura.
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Em cópias deste desenho com formato diferente do A3 atender à escala gráfica

-64000

-62000

-60000

¯

Projeto
Áreas a dragar e reforço/consolidação pontual das
margens
Ampliação da estrutura do cais existente
Pontão para acostagem de rebocadores
Remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros
Depósito de dragados - Arenosos
Bacia de rotação
Área de jurisdição do Porto da Figueira da Foz

10

Porto da Figueira da Foz

Marina
Porto de pesca
Terminal multiusos
Terminal de graneis líquidos
Estaleiro naval
Ligação ferroviária
Salgado da Figueira da Foz
54000

Salinas activas
Salinas activas
Salinas inactivas
Aterradas
Inundadas
Aquaculturas/Regime de exploração
Desconhecido
Estação experimental IPIMAR

1

Extensivo e/ou artesanal
Maternidade

Porto da Figueira da Foz

Activas
Terrenos particulares banhados por águas públicas
Parcialmente

Oceano Atlântico

Totalmente
Viveiros das salinas
Viveiros das salinas
Produção de molúsculos
Zona de produção de moluscos bivalves do estuário
(IPMA)
Zona de produção de moluscos bivalves costeiros
(IPMA)
Turismo

!
(

Locais turísticos

52000

1 - Marina da Figueira da Foz
2 - Núcleo Museológico do sal (Canal para o)
Percursos turísticos
Batimétrica (IH)
Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala
1:25.000:
238-A - Vais (Figueira da Foz), 4 edição de 2018; 239 - Figueira da Foz, 3 edição de
2002 e Marinha das Ondas (Figueira da Foz), 3 edição de 2001.
NE 39/2019.

APFF - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO
DA FIGUEIRA DA FOZ SA

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto de
Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e da
Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz
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Formato

A ilha da Morraceira constitui um local de interesse ecológico pelo tipo de habitats que alberga
sobretudo para a avifauna (sapais, caniçais, salinas, arrozais), tendo a Câmara Municipal da Figueira da
Foz instalado um pólo museológico ambiental (Núcleo Museológico do Sal). Existe também uma rota
fluvial turística pelo estuário do Mondego, que se inicia na marina e desenvolve percursos no curso
principal do Mondego e no braço sul em torno da ilha da Morraceira.
A área do estuário, a montante da ponte Edgar Cardoso e no braço sul do Mondego, é uma zona
classificada para a Produção de Moluscos Bivalves, o mesmo acontecendo na faixa litoral (embora
neste caso com apanha interditada atualmente pelo IPMA).
No estuário ocorre a pesca, quer profissional, quer lúdica, a qual está contudo obrigada a um conjunto
de regras que constam do Edital n.º 277/2015, relativo às Instruções para a Navegação e Permanência
no Espaço de Jurisdição Marítima da Capitania do Porto da Figueira da Foz.
Na margem sul ocorrem ainda as seguintes empresas na proximidade da zona do projeto:
•

Codisa, Conservas de Peixe, S.A.

•

Briosa, Conservas de Pescado, Lda.

•

Salinas Corredor do Sal, Lda.

Destaca-se ainda nesta margem o Parque de Campismo Foz do Mondego com uma área de 40.000 m

2

e espaços destinados a campismo e caravanismo. Localiza-se junto à foz do rio Mondego, no Cabedelo
(Gala).
Na zona do projeto ocorre assim um conjunto de usos ligados a distintas atividades económicas das
quais se destaca a atividade portuária. De referir que o porto dispõe de Marina de Recreio, Cais de
Carga Geral, Cais de Granéis Sólidos, Terminal de Receção de Produtos Betuminosos, Porto de Pesca
Costeira e Estaleiros Navais.
A Marina de Recreio está vocacionada para apoio à náutica de recreio e aos serviços marítimos do
porto. O Sector de Recreio dispõe de fundos até -4,00 m ZH e serve uma frota de embarcações
predominantemente local com comprimento até 20 metros, acolhendo quando solicitado embarcações
de passagem que ficam estacionadas no cais de serviço.
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Foto 9 – Marina de Recreio do Porto da Figueira da Foz

O Cais de Carga Geral localiza-se na zona mais a jusante do porto e dispõe de um terminal com 462 m
de comprimento, 5 postos de acostagem para navios com 90 m comprimento e fundos à cota - 5 m ZH.
Tem uma capacidade de receção de navios até cerca de 4.500 GT e um potencial de armazenagem a
2

2

coberto de 6 600 m e armazenagem a descoberto de 10 280 m .
O Cais de Granéis Sólidos, localizado a montante do Terminal de Carga Geral, totaliza 420 m de
comprimento acostável, com fundos a -7,00 m (ZH) e -8,00 m (ZH) na zona do cais de ligação. Dispõe
2

2

de 3 200 m de área de armazenagem coberta e 7 250 m de área de armazenagem a descoberto a
poente da Ponte Edgar Cardoso.

Foto 10 – Cais de Granéis Sólidos
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O Terminal de Receção de Produtos Betuminosos destina-se à movimentação de granéis líquidos e
localiza-se na área de expansão do Porto, a montante da atual Portaria. Possui 4 tanques de
3

armazenagem com 1 600 m de capacidade cada, 1 cais acostável com 100 m de comprimento e dois
duques-de-alba (para navios até cerca de 6.500 DWT) e 6,5 m de calado máximo e possui terraplenos
2

com 27 000 m .
O Porto de Pesca fica situado no troço final da confluência do braço sul do Rio Mondego com o canal
principal e encontra-se subdividido em zonas de atividade diferenciadas, sendo possível distinguir as
seguintes:
•

Zona de descarga e armazenamento;

•

Zona de aprovisionamento;

•

Zona de aprestamento e estacionamento;

•

Zona de reparações;

•

Zona administrativa e de controlo;

•

Zona de indústria da pesca.

Os Estaleiros Navais, onde se encontram a Companhia Portuguesa de Trabalho Portuário e Empresa
Figueirense de Pesca, situam-se imediatamente a jusante da ponte Edgar Cardoso, na margem sul do
estuário.

Foto 11 – Estaleiros Navais
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4.11.9 Saúde Humana
No presente ponto procede-se à caracterização da situação atual da saúde da população da área
geográfica de influência do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Baixo Mondego, onde se integra
o concelho da Figueira da Foz, com base no Perfil Local de Saúde de 2017 (PeLS) desenvolvido pelo
Sistema Nacional de Saúde.
Posteriormente e sendo o tráfego marítimo uma fonte poluente, quer ao nível da qualidade do ar, quer
ao nível do ambiente sonoro, é ainda efetuada uma análise geral do quadro acústico e da qualidade do
ar atual, e a sua influência ao nível da saúde humana.

4.11.9.1 Enquadramento regional de saúde
O ACeS Baixo Mondego abrange uma população de 346 139 habitantes, representando 21% da
população da região (1 674 660 habitantes). Entre os últimos censos (2001 e 2011) o crescimento
populacional no ACeS foi negativo (-2,4%), próximo do decréscimo registado na região (-2,2%) e foi
inverso ao registado no Continente, cujo crescimento populacional foi positivo (1,8%).
Em relação aos determinantes da saúde, o abuso de tabaco (6,9%) e o excesso de peso (6,2%) são os
diagnósticos mais registados nos Cuidados de Saúde Primários e com registo de aumento em relação
ao ano anterior. A proporção de diagnósticos ativos é superior no sexo masculino.
A proporção de nascimentos pré-termo (8,4%) diminuiu desde 2005-2007 até ao último triénio e regista
valores superiores à região e ao Continente. As crianças com baixo peso à nascença (8,8%) têm
mostrado uma tendência crescente, atualmente com valores idênticos à região e ao Continente.
A mortalidade infantil (2,5‰ nados vivos) tem mostrado uma tendência decrescente, apresentando um
valor semelhante à região e inferior ao Continente.
Na mortalidade proporcional por grandes grupos de causas de morte, para todas as idades e ambos os
sexos, destacam-se, pelo seu maior peso relativo, as doenças do aparelho circulatório (28,7%) e os
tumores malignos (22,4%). Já para a população com idade <75 anos, ambos os sexos, os tumores
malignos (38,4%) são a causa de morte com maior expressão.
No triénio 2012-2014, a taxa de mortalidade prematura (<75 anos) padronizada pela idade apresenta
valores inferiores à região para a maioria das causas de morte. São de referir o tumor maligno do
estômago (homens), a diabetes mellitus (mulheres e homens) e as doenças cerebrovasculares
(homens), com valores significativamente inferiores à região.
838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 255/431

Na morbilidade nos CSP, considerando a proporção de inscritos com diagnóstico ativo de ICPC-2,
destacam-se os problemas alterações do metabolismo dos lípidos, hipertensão, perturbações
depressivas e diabetes como os mais registados. As diferenças entre sexos são notórias nas
perturbações depressivas e na osteoporose, com maior proporção nas mulheres.
Embora o tráfego marítimo se apresente como uma fonte de poluição do ar, sendo responsável pela
emissão de partículas e de gases de efeitos de estufa e com potenciais impactes ao nível da saúde
humana, a análise dos dados do Perfil Local de Saúde de 2017 permite concluir que no Agrupamento
de Centros de Saúde (ACeS) Baixo Mondego, onde se integra o concelho da Figueira da Foz, as
doenças de cariz respiratório não figuram entre os diagnósticos ativos mais comuns.

4.11.9.2 Efeitos do ruído na saúde humana e quadro acústico local
A exposição contínua a níveis de ruído elevados pode causar graves efeitos sobre a saúde do Homem,
que se manifestam fundamentalmente ao nível fisiológico, psicológico e social. O grau de afetação
resultante depende das características da própria fonte, frequência e intensidade do ruído, da
sensibilidade do recetor e da duração da exposição ao ruído.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a exposição contínua a níveis de ruído superiores a
50 decibéis pode causar deficiência auditiva, verificando-se, no entanto, variação considerável de
indivíduo para indivíduo relativamente à suscetibilidade ao ruído. Na tabela seguinte são apresentados
alguns padrões estabelecidos e que indicam níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e
respetivos efeitos na saúde.

Níveis de ruído
< 50 dB(A)
(limite da OMS)
> 50 dB(A)
55 dB(A) a 65 dB(A)

65 dB(A) a 70 dB(A)

> 70 dB(A)
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Reação
Confortável

Efeitos negativos
Nenhum

O organismo humano começa a sofrer os impactes do ruído
Estado de alerta, tensão

Diminui o poder de concentração e prejudica a
produtividade no trabalho intelectual

O organismo reage para
tentar adaptar-se ao
ambiente, reduzindo as
defesas

Aumenta o nível de cortisona no sangue, diminuindo a
resistência imunológica;
Induz a libertação de endorfina, tornando o organismo
dependente (o que leva a que muitas pessoas só
consigam dormir com a televisão ou o rádio ligados,
quando o ambiente é silencioso);
Aumenta a concentração de colesterol no sangue.

O organismo fica sujeito a Aumentam os riscos de enfarte, infeções, entre outras
tensão degenerativa além de doenças sérias.
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Níveis de ruído

Reação

Efeitos negativos

perturbar a saúde mental
Fonte: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise

Tabela 4.62 – Níveis de ruído que, em média, uma pessoa pode tolerar e respetivos efeitos na saúde

Neste contexto, a Comissão Europeia e os países europeus têm vindo a emitir orientações de caráter
legislativo, administrativo e técnico com vista à proteção dos cidadãos contra a poluição sonora. Em
Portugal, o quadro legal relativo a ruído ambiente consiste no Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro,
que aprova o Regulamento Geral de Ruído (RGR), retificado pela Declaração de Retificação n.º
18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
A legislação em vigor estabelece o regime de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a
salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações, destinando-se a prevenir e controlar o
ruído nos locais onde existam ou estejam previstos recetores sensíveis.
De acordo com a análise do ambiente acústico local, realizada no Ponto 4.6 do presente EIA, verificase que o ambiente sonoro na envolvente do Porto da Figueira da Foz está atualmente condicionado
sobretudo pelo tráfego rodoviário que circula nas vias marginais ao Rio Mondego, não se evidenciando
junto dos recetores sensíveis o ruído proveniente de tráfego marítimo.

4.11.9.3 Efeitos da poluição do ar na saúde humana e qualidade do ar local
A Qualidade do Ar é analisada neste descritor uma vez que a poluição do ar pode constituir um foco de
perturbação da saúde humana, considerando-se que a emissão de gases e poeiras tem vindo a tornarse um elemento potenciador do desenvolvimento de doenças de cariz respiratório.
Os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde são variáveis e dependem do tempo de exposição, da
concentração e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo, condição de saúde).
No Ponto 4.5 do presente EIA foi realizada uma caracterização da qualidade do ar na área de estudo,
tendo por base os dados disponíveis para a estação de monitorização de Montemor-o-Velho, nos anos
de 2016 e 2017, tendo-se verificado que em ambos os anos foi excedido o Valor Limite Diário para
Proteção da Saúde Humana estabelecido na legislação para as partículas em suspensão, e no ano de
2017 foi excedido o valor-alvo para Proteção da Saúde Humana estabelecido na legislação para o
ozono.
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Relativamente às partículas em suspensão, verificou-se a ocorrência de 18 dias em 2017 e 7 dias em
2016, em que foram ultrapassados os limites para as concentrações das partículas inaláveis em
suspensão (PM10), não ultrapassando contudo as 35 excedências permitidas na legislação em vigor.
3

No que se refere ao ozono a concentração de 120 µg/m , estabelecida na legislação, foi excedida em
30 dias em 2017, ultrapassando as 25 excedência permitidas por lei.
Pelo exposto, os dados desta estação revelam que durante alguns períodos dos anos analisados, a
qualidade do ar não apresentou as condições ideais para a proteção da saúde humana.
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4.12 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
4.12.1 Introdução
No presente ponto é feita a identificação e caracterização do património, nas vertentes arqueológica,
arquitetónica e etnográfica na área de estudo. O trabalho realizado é enquadrado pela alínea c) do
artigo 3.º do Anexo ao Decreto-lei n.º 164/2014, de 4 de novembro, como ações preventivas e de
minimização de impactes integradas em estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território
em meio rural, urbano e subaquático e ações de manutenção e conservação regular de sítios,
estruturas e outros contextos arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados museologicamente
ou não.
Neste contexto foi desenvolvido pela Investigação Arqueológica Subaquática, Lda um estudo específico
(Anexo 7 do Volume 3 – Anexos), onde é apresentado um enquadramento histórico de modo a que se
perceba a área de projeto enquanto potencial patrimonial. O estudo remonta à Pré-história antiga
dilatando-se no tempo até à atualidade.

4.12.2 Síntese da Situação de Referência
A área de intervenção no porto da Figueira da Foz caracteriza-se por forte dinâmica geomorfológica
correspondendo a área de larga diacronia de utilização humana em estreita ligação com as rotas
atlânticas.
Na área de desenvolvimento do projeto, não se regista Património Classificado ou em vias de
classificação. Nas áreas de depósitos de dragados não foram identificados valores culturais, embora se
admita que os eventos de naufrágios registados nas bases de dados institucionais e já anteriormente
referidos possam ocorrer em qualquer ponto desta zona costeira.
Do trabalho de campo, realizado em condições de dificuldade extrema no que respeita a correntes e
visibilidade, resultou a identificação de dois naufrágios e de diversos elementos não relacionáveis com
património cultural.
Faz-se ainda menção, de acordo com os procedimentos atuais em arqueologia, à presença de um
paleo-canal identificado na prospeção geofísica. Localiza-se em Área de Incidência Direta do projeto no
exterior da barra e poderá conter informação geológica sobre os movimentos do nível do mar e variação
da costa em período pós-glacial.
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Do cruzamento de toda a informação obtida em bases de dados, processos da DGPC, informação oral
e trabalhos de campo (geofísica e prospeções arqueológicas) identificaram-se 10 ocorrências de
património cultural (OC) e 4 áreas de elevada sensibilidade (AES) dentro das áreas de incidência do
projeto:
•

AES1 – Esta anomalia não foi identificada correspondendo, no entanto, a um ponto de elevado
gradiente magnético sem correspondência no levantamento de sonar ou de sísmica.
Informação oral, por parte de pescadores locais indica este ponto como o sítio de naufrágio da
embarcação “Jesus dos Navegantes” em 2013. Esta terá sido desmantelada permanecendo
ainda no fundo o motor e parte do casco. Uma vez que estes dados não puderam ter
confirmação no trabalho de campo, optou-se por considerar este ponto na listagem de
prováveis ocorrências a ter em conta em futuras ações.

•

OC2 – Zona onde os dados de levantamento geofísico apontam para a presença de um
paleocanal.

•

AES3 – Neste local foi, durante os trabalhos de campo, identificada a presença de amontoados
de redes e covos. No entanto, para este ponto tínhamos indicação de um alto gradiente
magnético e por Informação oral, a indicação de canhões neste local. Assim, optou-se por
considerar este ponto como uma provável ocorrência de património cultural a ter em conta em
futuras ações.

•

AES4 – No trabalho de campo identificou-se, no local uma pedra com provável função de
fundear. Este ponto, no entanto, para além de associado a anomalia magnética tem
informação, em processo da DGPC, de avistamento de canhão neste local. Assim, optou-se por
considerar este ponto como uma provável ocorrência de património cultural a ter em conta em
futuras ações.

•

AES5 – No trabalho de campo identificou-se, no local, uma pedra com provável função de
fundear. Este ponto, no entanto, para além de associado a anomalia magnética tem
informação, em processo da DGPC, de avistamento de conjunto de canhões neste local. Assim,
optou-se por considerar este ponto como uma provável ocorrência de património cultural a ter
em conta em futuras ações.

•

OC6 – No trabalho de campo identificou-se um naufrágio. O sítio caracteriza-se pela presença
de parte do casco de um navio construído em madeira e forrado com folha de cobre.
Identificada também a presença de cavilhas e elementos da pregadura também em cobre. A
estrutura conservada estende-se por cerca de 33 metros de comprimento e 4 metros de
largura.
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Em cópias deste desenho com formato diferente do A3 atender à escala gráfica
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•

OC7 – Conjunto de vestígios associados à doca dos bacalhoeiros e que compreendem: os dois
molhes, cais e rampas.

•

OC8 – Conjunto de vestígios em madeira no interior da doca dos bacalhoeiros e a esta
associados. No interior são visíveis diversos elementos em madeira nomeadamente, rampa e
“carros”. Conjunto em avançado estado de degradação.

•

OC9 – Conjunto de vestígios associados à antiga ponte Eiffel do século XIX, nomeadamente, 2
pegões em alvenaria de pedra e argamassa, parte da estrutura de arranque do tabuleiro com
inscrição da JAE comemorativa das obras de reparação em 1952 e ainda um troço de muro de
contenção de margem.

•

OC10 – 3 âncoras em ferro.

•

OC11 – Zona do ponto 15. Este ponto tinha indicação de elevado gradiente magnético e
correspondia também a informação de naufrágio de batelão com carregamento de chapas de
ferro nos anos 60 do século XX. No trabalho de campo identificou-se parte da carga constituída
por chapas de ferro.

•

OC12 – Corresponde a registo na base de dados Endovélico com informação de palheiro
submerso na Cova de Lavos. Encontrava-se em terra no início XX e na data do registo (anos
90?) estaria submerso a cerca de 500m dentro do mar. Não é fornecida localização.

•

OC13 – Corresponde a registo na base de dados Endovélico com informação de naufrágio na
praia de Lavos.

•

OC14 – Corresponde a registo na base de dados Endovélico com informação de naufrágio na
ponta do Cabedelo da barra do Mondego.

Esta informação encontra-se sistematizada na Tabela 4.63.
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Tabela 4.63 – Quadro síntese das Ocorrências Patrimoniais na área de incidência do Projeto
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5

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES

5.1

METODOLOGIA GERAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES

A análise de impactes que se realiza seguidamente permitirá a identificação e avaliação dos efeitos que
o projeto terá no ambiente face à caracterização da situação atual efetuada anteriormente.
Compreenderá assim a identificação dos impactes positivos e negativos, a sua avaliação e
hierarquização em cada uma das fases do projeto, tendo em conta as principais ações associadas a
cada uma delas:
 Fase de Construção, com a execução das dragagens para o aprofundamento do canal de
acesso, barra e bacia de manobras, a que se associa a deposição dos dragados e a
consequente movimentação de veículos e máquinas assim como a construção do cais dos
rebocadores.
Com a realização das dragagens pretende-se o aprofundamento do acesso marítimo, com o
canal da Barra dragado a -10,5 mZH, o canal do Anteporto a -9,5 mZH e o Canal Interior a
-8,0 mZH, e ainda o aprofundamento de todas as frentes acostáveis para a cota -9.0 mZH. Em
todo o canal são considerados taludes submersos dragados com inclinação 1:3 (v:h).
Na sequência do aprofundamento do canal de acesso será necessário efetuar o reforço
estrutural das frentes acostáveis, com alargamento da plataforma do cais em cerca de 5,5 m de
forma a permitir obter cotas compatíveis com o fundo de serviço a -9,0 mZH.
Relativamente à bacia de manobra, prevê-se a sua ampliação, e, de forma a melhorar as
condições de manobra dos navios junto à mesma, a remoção dos molhes em ruina da Doca
dos Bacalhoeiros.
As dragagens incidindo sobre dois tipos de materiais: areias/siltes e rocha calcária, terão
métodos de extração e locais de deposição diferentes:
Areia
3

Barra

274 099 m

3

Anteporto

92 912 m

Canal Interior

414 951 m

TOTAL
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Calcário
3

36 874 m

3

12 486 m

3

49 360 m

781 962 m

3
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Quanto às areias e siltes superficiais/sobrepostas à formação calcária, nas três zonas
consideradas: Barra, Anteporto e Canal Interior/Bacia de Manobras, deverão ser dragadas por
dragas do tipo Sucção, Arrasto e Porão (Trailer Suction Hopper Dredge - TSHD) de modo a
poderem dragar e manobrar em qualquer estado de maré e simultaneamente poderem viajar
para fora da Barra para deposição dos materiais dragados no local já licenciado à APFF para
deposição dos sedimentos das dragagens de manutenção (Classe 1 e desde 2014, também
Classe 2), localizado a menos de 1 milha para sul do molhe sul, entre a batimétrica -5 m e
-10 m e que permite a sua mobilização pela deriva litoral, alimentando as praias a sul.
Os materiais de natureza rochosa (calcários) serão desmontados com recurso a explosivos e
posteriormente dragados com recursos a dragas mecânicas. Estas dragas removem
sedimentos de fundo através da aplicação direta de uma força mecânica para escavar o
material, independente de sua densidade. Os principais tipos de dragas mecânicas são as de
retroescavação flutuantes (tais como as de caçamba e as de garras) e as dragas de alcatruzes
(também conhecidas por "bucket ladder"). Estas dragas dispõem de uma corrente sem fim com
caçambas que trazem o material de fundo até uma esteira montada em uma lança que eleva e
projeta o material dragado a uma certa distância, ou o despeja em outra embarcação.
Esta unidade verterá o enrocamento no porão de batelões adequados, que por sua vez viajarão
até ao local de deposição proposto, no local anteriormente licenciado à APFF para a deposição
dos materiais que não Classe 1 e 2, o qual se localiza a cerca de 7,5 milhas a sudoeste do
molhe sul, fora de área de REN.
O estaleiro consistirá um pequeno espaço para apoio à obra, que ficará localizado na área
portuária junto à portaria do Porto da Figueira da Foz, a nascente da Ponte Edgar Cardoso,
numa zona intervencionada e artificializada.
 a Fase de Exploração com a plena laboração do porto nas novas condições, nomeadamente
avaliando os efeitos do aumento do tráfego de navios (aumento esperado de mais
140 navios/ano) e de movimentação de cargas, assim como a necessidade das dragagem de
3

manutenção de cerca de 330.000 m /ano.

Os fatores ambientais considerados na avaliação de impactes são os mesmos descritos na
caracterização da situação atual, embora com grau de aprofundamento variável, em função da sua
relação com as intervenções do projeto.
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Para a avaliação dos impactes, e de modo a proporcionar uma noção global dos mesmos, utilizar-se-á
uma escala de classificação baseada nos seguintes parâmetros de modo a se chegar ao cálculo da
significância do impacte (Tabela 5.1).

Critérios de Classificação
Sentido
Efeito

Probabilidade de Ocorrência

Duração

Frequência

Reversibilidade

Magnitude

Valor do recurso afetado e /ou
sensibilidade ambiental da área
do impacte

Escala

Capacidade de minimização ou
compensação

Escala

Valor
(para o cálculo da
significância do impacte)

Positivo ou negativo

Não aplicável

Direto, indireto

Não aplicável

Improvável / Pouco provável

1

Provável

2

Certo

3

Temporário

1

Permanente

2

Raro

1

Ocasional/Sazonal

2

Diário

3

Reversível

1

Parcialmente reversível

2

Irreversível

3

Reduzida

1

Moderada

3

Elevada

5

Reduzido

1

Moderado

3

Elevado

5

Confinado

1

Não confinado mas localizado

2

Não confinado

3

Minimizável e/ou compensável

1

Não minimizável nem compensável

2

Tabela 5.1 – Critérios de classificação da significância do Impacte
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A classificação quanto à significância dos impactes ambientais será obtida a partir da soma dos
valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados, sendo:
•

Muito significativos se a pontuação ultrapassar os 21 valores;

•

Significativos se a pontuação for superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores;

•

Não significativos se a pontuação for inferior ou igual a 17 valores.
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5.2

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.2.1

Metodologia

A avaliação dos impactes suscetíveis de serem provocados pela implantação do Projeto na geologia e
geomorfologia é feita tendo em consideração as características do projeto, as áreas estimadas de
afetação pela sua implantação, e o valor dos elementos geológicos e geomorfológicos afetados. É ainda
avaliada a Alternativa Zero, que considera a não concretização do projeto.

5.2.2

Fase de Construção

Os principais impactes na geologia e geomorfologia resultantes da implantação do projeto em estudo
ocorrem, essencialmente, na fase de construção. Nessa fase, são potencialmente impactantes sobre o
meio geológico e geomorfológico as seguintes componentes do projeto:
•

a instalação do estaleiro;

•

a execução de dragagens;

•

deposição final dos dragados;

•

o prolongamento das estruturas acostáveis;

•

a remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros

O estaleiro será instalado na área portuária junto à portaria do Porto da Figueira da Foz, a nascente da
Ponte Edgar Cardoso, já intervencionada e artificializada. O mesmo contempla a colocação de vários
equipamentos (contentores para escritório, refeitório e dormitórios, central de betão, sistema de prétratamento de efluentes compacto, entre outros), porém não prevê qualquer alteração ao nível do solo.
Não haverá portanto lugar a alterações de substrato geológico, nem no relevo local. Os impactes
inerentes à instalação do estaleiro são deste modo classificados de nulos.
As dragagens de estabelecimento dos fundos do canal de acesso ao Porto da Figueira da Foz
corresponderão a uma alteração dos atuais fundos marítimos e estuarinos, e portanto, das condições
topo-hidrográficas e do ambiente geológico e geomorfológico existente. Deste modo será produzido um
impacte negativo, certo e que se prolongará para além da fase de construção, embora seja
parcialmente reversível, uma vez que ocorrerá, a prazo, o assoreamento dos fundos dragados, já que
se está perante um sistema dinâmico e em permanente evolução.
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A dragagem traduzir-se-á num aprofundamento médio do canal existente de 2 m, até um máximo de
3 m em alguns setores específicos, o que, em termos geológicos e geomorfológicos, não é significativo.
Para além da remoção do substrato arenoso, a dragagem implicará a remoção de material rochoso
(calcários) na zona do Anteporto e Canal Interior. Às ações de quebramento e remoção de fundos
rochosos podem estar associados impactes mais expressivos, porém, o volume de material rochoso
3

3

considerado no projeto (49 360 m ) é vestigial, face ao volume total de dragados (831 322 m ),
representando apenas 6% do mesmo.
O impacte das dragagens classifica-se deste modo de negativo, direto e magnitude reduzida. É ainda
considerado de permanente, embora parcialmente reversível, apesar das dragagens periodicamente
previstas para a manutenção das cotas da dragagem de estabelecimento. O mesmo é ainda
localizado, sendo que no caso dos materiais rochosos é considerado de confinado.
No que se refere à deposição dos materiais dragados, há a referir que está prevista a transposição de
3

um volume de sedimentos de cerca de 781 962 m para a deriva litoral, ou seja, uma quantidade ainda
significativa de sedimentos a utilizar para benefício do sistema costeiro (este volume de dragados
corresponde a mais de 3 vezes o volume médio anual dragado no anteporto e barra, atendendo ao
histórico de dragagens entre 2010 e 2018, conforme referido no Projeto de Execução).
Há ainda que referir que os sedimentos arenosos são transpostos para o local de deposição previsto e
já utilizado nas dragagens de manutenção, onde os materiais aí existentes são de natureza idêntica, em
termos litológicos e granulométricos. Embora a deposição do volume previsto implique uma alteração
temporária da topo-hidrografia atual desse local de destino, considera-se o impacte resultante positivo,
uma vez que se promoverá o fornecimento de materiais adequados para mitigar os efeitos da erosão
costeira. O impacte apresenta uma magnitude moderada, atendendo ao volume disponibilizado para
deriva litoral, é igualmente certo, prolongar-se-á para além da fase de construção, e é reversível ou
parcialmente reversível, já que se perspetiva que os fenómenos associados à dinâmica costeira e, em
particular, ao transporte sedimentar tenderão, a prazo, a criar uma situação igual ou próxima da
situação de referência.
Relativamente à deposição do material rochoso no local previsto, a sua natureza é diferente da dos
materiais aí existentes, o que constitui um impacte negativo, em termos geológicos e da geomorfologia
dos fundos. O Local 1 corresponde a uma zona marítima, de fundos arenosos, sendo a área de
deposição envolvida da ordem dos 3 a 5 ha, caso se proceda à deposição com um alteamento de 1 a
1,5 m, criando pequenos riftes com potencial interesse para a fauna aquática. Face aos volumes de
material rochoso e da área de deposição considerada, o impacte, embora negativo e certo, apresenta
uma magnitude reduzida. É, ainda, localizado, permanente e reversível.
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O prolongamento das estruturas acostáveis e implantação do pontão de estacionamento dos
rebocadores envolve a execução de estacas. As estacas serão cravadas no fundo do estuário do
Mondego ao longo das diferentes camadas, garantindo um encastramento de 2,5 m no estrato calcário
mais competente. No caso do prolongamento das estruturas acostáveis, é ainda de destacar a
colocação de enrocamento pesado, em continuidade ao enrocamento atualmente presente, para
proteção do aterro sob a plataforma a prolongar.
Estas intervenções implicam uma afetação direta do maciço calcário e, igualmente, uma alteração da
morfologia dos fundos, constituindo um impacte negativo. Importa contudo referir que as estacas se
encontrarão cravadas apenas até 2,5 m no maciço e que, face ao reduzido prolongamento das
estruturas acostáveis, as mesmas serão em número reduzido, o que se traduz numa área de afetação
pouco expressiva. O enrocamento de proteção ao aterro da plataforma a prolongar surge em
continuidade do enrocamento presente. As intervenções decorrem num setor do estuário já de si muito
intervencionado, com infraestruturas da mesma tipologia que as agora utilizadas. Assim, o impacte,
apesar de certo, é considerado de magnitude reduzida. É ainda classificado de permanente,
irreversível e confinado no espaço.
O projeto prevê ainda a remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros, que se encontram atualmente
em estado avançado de degradação. A remoção do material rochoso permite o restabelecimento das
condições morfológicas prévias à sua construção, ficando deste modo os fundos arenosos novamente
expostos. O restabelecimento das condições morfológicas iniciais constitui um impacte positivo, porém,
atendendo à curta dimensão dos molhes, e ao facto de toda a área portuária já ter sofrido muitas
alterações morfológicas, a sua magnitude é reduzida. O impacte é ainda permanente, irreversível e
confinado.
Por último, refere-se que não são afetados, de forma direta ou indireta, locais reconhecidos como
importantes em termos de exploração de recursos minerais.

5.2.3

Fase de Exploração

Na fase de exploração, verificar-se-á a adaptação gradual do sistema litoral e estuarino às ações
realizadas. Efetivamente, atendendo que se está perante um sistema dinâmico, em permanente
evolução, a prazo ocorrerá a gradual deposição de sedimentos nas zonas intervencionadas. À
semelhança do que se verifica numa multiplicidade de sistemas naturais de características
semelhantes, será assim necessário proceder à realização de dragagens de manutenção periódicas.
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3

Prevê-se a necessidade de dragar anualmente um volume de areias de mais cerca de 23 000 m face
3

ao valor atual, o que corresponderá a um valor global de 330 000 m /ano, que será depositado no local
já atrás identificado e que permite alimentar a deriva litoral com impactes positivos no enchimento das
praias a sul.
Deste modo, durante a fase de exploração, os impactes no meio geológico são idênticos aos descritos
para a fase de construção, uma vez que as ações de dragagem e transposição de sedimentos, que
ocorreram durante a fase de construção, terão continuidade na fase de exploração, em virtude da
necessidade de realizar dragagens de manutenção. Nesta fase, só haverá transposição de material
arenoso, para o local previsto, sendo colocado na deriva litoral, pelo que o impacte é positivo, embora
de menor envergadura relativamente à fase de construção.
Em termos hidrogeológicos, há a referir que, como consequência das dragagens, verificar-se-á um
aumento do prisma de maré (Orthodrome, 2015). Esse aumento do volume de água entrará no estuário
durante a preia-mar será todavia pouco significativo, pelo que não interferirá com a posição da interface
água doce/água salgada e, consequentemente, com a qualidade do meio hídrico subterrâneo.
Há ainda a referir que a principal direção do fluxo subterrâneo do aquífero da margem norte do estuário
do Mondego (O7 – Figueira da Foz – Giesteira) é para sul, ou seja em direção ao estuário, e não ao
contrário. Por outro lado, em relação ao sistema aquífero O6 – Aluviões do Mondego, a direção principal
do fluxo subterrâneo é, na parte terminal do estuário, este-oeste, ou seja, em direção ao litoral. Estas
características hidrodinâmicas dos aquíferos presentes no local contribuem igualmente para que este
impacte não tenha significado.

5.2.4

Alternativa Zero

No ponto de vista geológico, a Alternativa Zero levará à manutenção das atuais características e
condições locais, e portanto, a dragagens periódicas na Barra, Anteporto e Canal Interno, para
manutenção das cotas de serviço, com deposição no litoral da Cova-Gala. Os volumes disponíveis para
deriva litoral serão todavia mais reduzidos, o que se pode traduzir num impacte negativo face à
concretização do projeto. Todavia, o diferencial entre os volumes de dragagem de manutenção entre a
situação atual e com o projeto é pouco expressivo, pelo que o impacte se assume de não significativo.
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5.2.5

Síntese de Impactes

Os principais impactes nos recursos geológicos e geomorfológicos advêm das operações de dragagem
e deposição e, mais pontualmente, do alargamento das estruturas acostáveis e remoção dos molhes da
Doca dos Bacalhoeiros. Os mesmos traduzem-se na alteração da topo-hidrografia dos atuais fundos
marítimos e estuarinos, e na afetação dos estratos arenosos e, com menor expressão, do maciço
calcário na foz do rio Mondego. A deposição dos sedimentos arenosos junto a litoral de São Pedro da
Cova Gala representa ainda um importante efeito mitigador da erosão costeira, a sul do molhe sul, uma
vez que os materiais depositados estarão sujeitos às correntes da deriva litoral, alimentando as praias
existentes (Tabela 5.2).
As ações de projeto apresentam maior incidência na fase de construção, fruto das dragagens de
primeiro estabelecimento, e das obras de prolongamento das estruturas acostáveis. Verifica-se todavia
que, atendendo às profundidades e áreas de intervenção, a sua magnitude é globalmente reduzida. Por
outro lado, a intervenção é realizada numa zona portuária, já intervencionada e alterada, e onde já se
realizam periodicamente operações de dragagem de manutenção. Também não são afetados recursos
geológicos de relevo, pelo que os impactes se classificam, globalmente, de negativos, porém não
significativos. Excetua-se o caso da mitigação da erosão costeira, uma vez que os volumes de
material a depositar, para a deriva litoral, são significativamente superiores aos atualmente
disponibilizados pelas dragagens de manutenção, pelo que a sua magnitude é considerada de
moderada. Saliente-se ainda que este impacte se faz sentir para uma extensão expressiva da zona
costeira a sul do Mondego, pelo que ganha maior relevância. O impacte classifica-se deste modo de
positivo e, globalmente, significativo.
Na fase de exploração, para além dos impactes permanentes que transitam da fase de construção, os
impactes encontram-se relacionados com a dinâmica estuarina, e os seus potenciais impactes nos
fluxos dos sistemas freáticos adjacentes, bem como as dragagens de manutenção que apresentam um
acréscimo de volume de dragados face ao atualmente verificado. No que se refere aos impactes nos
aspetos hidrogeológicos, as alterações face ao atualmente existente não se afiguram significativas, pelo
que uma eventual afetação na hidrodinâmica dos freáticos é considerada não significativa. No que se
refere à mitigação da erosão costeira, embora exista um acréscimo de deposição de sedimentos em
relação à situação atual, o impacte é igualmente considerado positivo mas não significativo.
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Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

R (1)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (16)

Afetação do substrato arenoso e calcário (dragagens)

-

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (16)

Afetação do substrato arenoso e calcário (estruturas acostáveis)

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

Mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

M (3)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3) NMC (2)

S (18)

Mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3) NMC (2)

NS (16)

Aumento do prisma de maré com afetação do meio hídrico subterrâneo

-

Indir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

PP (1)

D (3)

M (3)

NCL (2) NMC (2)

NS (15)

C

E

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

C (1)

NMC (2)

Significância

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Efeito
Dir.

Escala

Sentido
-

Fase

Alteração topo-hidrográfica dos atuais fundos marítimo e estuarino

Impacte

NS (16)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.2 – Síntese de Impactes na Geologia e Geomorfologia
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5.3

HIDRODINÂMICA E REGIME SEDIMENTAR

5.3.1

Metodologia

As dragagens de primeiro estabelecimento de um canal de navegação implicam uma alteração das
cotas de fundo e consequente aumento do volume de água armazenado, com eventuais alterações na
hidromorfologia e hidrodinâmica das massas de água abrangidas.
Após a caracterização de referência, que serviu de base posterior comparação, o estudo hidrodinâmico
realizado permitiu obter informação sobre o comportamento do escoamento hidrodinâmico na situação
posterior à dragagem do canal, averiguar o comportamento do material sedimentar e os seus padrões
de transporte, bem como o apuramento das modificações no prisma de maré e nos valores do campo
de correntes.
O estudo de simulação matemática da hidrodinâmica e da morfodinâmica, elaborado pela Orthodrome
(2015), apresenta-se na íntegra no Anexo 3 do Volume 3 – Anexos.
A caracterização da hidrodinâmica e do transporte sedimentar baseou-se na aplicação do Sistema de
Modelos da Figueira da Foz, constituído pelos seguintes módulos, capazes de simular os diferentes
processos físicos que determinam o comportamento morfodinâmico da região: propagação de maré;
propagação da ondulação; propagação da maré e de correntes induzidas pelas ondas; transporte de
sedimentos e tendências de evolução morfológica.
Os resultados obtidos das simulações numéricas correspondem aos seguintes pontos, que serão
analisados de seguida:
•

Campos do transporte sedimentar;

•

Campos da ondulação;

•

Campos de velocidades das correntes;

•

Prisma de maré.

•

Salinidade.

Os impactes na hidrodinâmica e regime sedimentar incidem na fase de exploração, embora os mesmos
se iniciem com as alterações topo-hidrográficas inerentes às operações da fase de construção. Os
impactes são assim avaliados apenas para a fase de exploração, mais precisamente para a zona da
barra, e portanto, costeira, e para a zona do anteporto/canal interno, ou seja, estuarina.
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5.3.2

Transporte sedimentar

De acordo com os resultados da modelação numérica para o cenário de concretização de projeto,
verifica-se
se que a tendência de assoreamento da região da barra encontra-se
se bem definida. Todavia, a
redução do transporte no setor situado a sul da cabeça do molhe norte é incrementada com o
aprofundamento do canal (Figura
Figura 5.1,, simulação para a pior onda). Tal facto pode dever-se ao aumento
de jato de vazante que promove o aumento das condições de autolimpeza e por sua vez diminui o
reassoreamento da barra.

Atual

Projeto

Figura 5.1 – Resultante anual do transporte sedimentar
sedimentar na situação atual e com o projeto (Onda 9)

Os resultados obtidos nos perfis à entrada da barra/anteporto sugerem não haver alterações quanto ao
transporte sedimentar no sentido interior do canal de navegação (Figura
(
5.2).
). Ou seja, mantêm-se as
condições identificadas na situação atual, cujos resultados sugerem não existir transporte sedimentar no
sentido interior do canal de navegação.
As alterações no transporte sedimentar são assim meramente percetíveis no local de intervenção
interv
da
barra e envolvente imediata, não havendo qualquer alteração ao longo da zona costeira, a sul do
projeto, onde se mantêm as condições atuais. O impacte é portanto confinado à zona de intervenção,
não resultando alterações de significado para a zona costeira. Importa ainda salientar que as diferenças
no transporte de sedimentos são só percetíveis no cenário com as piores ondas, que apresentam uma
frequência de ocorrência reduzida.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 277/431

Figura 5.2 – Resultante anual do transporte sedimentar com o projeto
(perfil entre cabeças dos molhes)

Importa ainda referir que a colocação das areias dragadas na deriva litoral (coincidência do local de
depósito dos materiais arenosos com o fluxo de transporte sedimentar), quer as resultantes do
aprofundamento do canal de navegação, quer das dragagens de manutenção, terão impacte positivo,
contribuindo para a alimentação das praias a sul. Das dragagens de primeiro estabelecimento resultará
3

3

a colocação de cerca de 780 000 m e das dragagens de manutenção de 330 000 m /ano.

5.3.3

Propagação da ondulação

De acordo com os resultados da modelação numérica, com o aprofundamento do canal de navegação
ocorre uma intensificação do empolamento à entrada da barra para as ondas em que já se verificava
empolamento (na situação de referência), ou seja, para as ondas representativas 7, 8 e 9 (Figura 5.3 e
Figura 5.4). Recorde-se que estas ondas apresentam uma frequência de ocorrência anual de 1,5%,
pelo que em grande parte do ano não se verifica uma alteração nas condições de propagação da
ondulação.
Este comportamento pode ser similar ao que ocorre em frente à praia Norte da Nazaré pelo conhecido
efeito do canhão da Nazaré, salvaguardadas as respetivas proporções.
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À semelhança do que se verifica nos campos de transporte de sedimentos as alterações verificadas são
confinadas à zona da barra, não havendo alterações de registo, mesmo para as ondas representativas
7, 8 e 9, no resto da costa.

Atual

Projeto

Figura 5.3 – Empolamento da ondulação na situação atual e com o projeto (Onda 7)

Atual

Projeto

Figura 5.4 – Empolamento da ondulação na situação atual e com o projeto (Onda 9)
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5.3.4

Velocidade de Corrente

Na Figura 5.5 e Figura 5.6 são apresentados os campos de velocidades residuais na enchente e
vazante para a situação atual e com a concretização do projeto.

Atual

Projeto

Figura 5.5 – Campos de velocidades residuais na enchente com e sem projeto

2015

Projeto

Figura 5.6 – Campos de velocidades residuais na vazante com e sem projeto
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A direção dos fluxos gerados durante a fase de enchente e vazante mantêm-se inalterados com a
concretização de projeto, salientando-se somente algumas alterações pontuais na velocidade das
correntes, em certos setores do estuário.
Na fase de enchente verifica-se uma ligeira redução da velocidade no setor montante da dragagem do
canal interno, junto à ponte Edgar Cardoso. Verifica-se igualmente um ligeiro incremento das
velocidades de corrente no braço Sul, imediatamente antes e após a ponte da EN 109. Este último
aumento é contudo pouco expressivo e confinado no espaço, ao setor mais artificializado do braço sul.
As velocidades nos sapais e setores montante do estuário apresentam condições inalteradas.
Na fase de vazante regista-se um incremento de velocidade na zona do anteporto (anteriormente
referido jato de vazante que condiciona o transporte sedimentar no setor sul da cabeça do molhe norte),
e a uma ligeira redução da velocidade no braço sul, na zona a jusante da foz do rio Pranto, que pode
ditar um ligeiro incremento da sedimentação.
À semelhança dos restantes parâmetros avaliados, é de salientar que as alterações verificadas
encontram-se confinadas a curtos setores do Estuário do Mondego, sendo essas mesmas alterações
pouco expressivas e de reduzida influência na hidromorfologia e hidrodinâmica atual do ecossistema.

5.3.5

Prisma de Maré e Salinidade

Os resultados da modelação matemática não identificam alterações significativas nos níveis de maré,
quer na área de intervenção de projeto (Figura 5.7), quer nos setores mais a montante do estuário
(Figura 5.8). O mesmo se verifica na salinidade, onde não se verificam quaisquer alterações nos
setores montantes do estuário, e onde as diferenças na área de projeto são praticamente impercetíveis.
Não são assim expectáveis alterações da dinâmica de maré para o Estuário do Mondego, em particular
no que se refere às áreas mais sensíveis do braço sul, e do braço norte, a montante da Ponte Edgar
Cardoso.
Os impactes do projeto configuram-se deste modo, no que se refere à dinâmica estuarina de
desprezíveis, ou mesmo nulos.
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Figura 5.7 – Altura de Água com e sem projeto na frente do Cais de Carga Geral

Figura 5.8 – Altura de Água com e sem projeto na bifurcação entre o Braço Norte e Sul
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Figura 5.9 – Salinidade com e sem projeto na frente do Cais de Carga Geral

Figura 5.10 – Salinidade com e sem projeto na frente do Cais de Carga Geral
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5.3.6

Alternativa Zero

No ponto de vista da hidrodinâmica e regime sedimentar a não concretização do projeto mantém as
condições atuais, inerentes às cotas de serviço presentemente consideradas no Porto da Figueira da
Foz.

5.3.7

Síntese de Impactes

O principal impacte registado advém das operações de dragagem de primeiro estabelecimento, que
implica uma alteração topo-hidrográfica dos fundos estuarinos e marítimos, estes últimos na zona sul da
barra. Este impacte que se inicia na fase de construção, prolonga-se por toda a fase de exploração,
onde serão mantidas as cotas de serviço criadas através da execução de dragagens de manutenção
(Tabela 5.3).
Os efeitos são contudo confinados à entrada da barra, não sendo visíveis alterações expressivas no
estuário do Mondego, em particular nos setores a montante da área de intervenção. Os resultados da
modelação matemática aplicada ao presente cenário de projeto apontam para um incremento da
velocidade da vazante, na zona do anteporto, que interfere com o atual transporte de sedimentos a sul
da cabeça do molhe norte. O aprofundamento do canal da barra implica ainda um incremento no
empolamento à entrada do mesmo, para as ondas de menor frequência de ocorrência (1,5%), as quais
já apresentam empolamento na situação atual. As alterações verificadas são pouco expressivas,
traduzindo-se deste modo numa magnitude reduzida. Há ainda que referir que as alterações
morfológicas no canal de navegação em nada influenciam a hidrodinâmica costeira, na envolvente mais
alargada de projeto, nomeadamente na zona costeira a sul da barra, no sentido do fluxo de transporte
sedimentar, pelo que os efeitos fora da área de intervenção se consideram nulos. O impacte na
hidrodinâmica e regime sedimentar apesar de negativo é não significativo.
Saliente-se ainda a importância da deposição dos dragados arenosos (classe 1 e 2) na deriva litoral,
que contribui para a alimentação das praias a sul do projeto, mitigando deste modo os fenómenos de
erosão costeira que atualmente se fazem sentir. Os volumes depositados são expressivos, quando
comparados aos volumes em média depositados no mesmo local no quadro das atuais dragagens de
manutenção, pelo que assume uma magnitude moderada. Este impacte positivo é assim significativo.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

-

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

P (2)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (14)

Mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

M (3)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

Alteração da hidrodinâmica e regime sedimentar na barra da Figueira da Foz

-

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

P (2)

D (3)

R (1)

Mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

Fase

Alteração da hidrodinâmica e regime sedimentar na barra da Figueira da Foz

Impacte

C

E

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

NC (3) NMC (2)

S (18)

NMC (2)

NS (14)

NC (3) NMC (2)

NS (16)

C (1)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.3 – Síntese de Impactes na Hidrodinâmica e Regime Sedimentar
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5.4
5.4.1

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Metodologia

No presente ponto é efetuada a avaliação de impactes do projeto em estudo sobre os recursos hídricos
superficiais, para as diferentes fases de projeto, tendo em conta os fatores introduzidos/modificados
pelo projeto que contribuem para a alteração do estado das massas de água superficiais e/ou afetação
dos seus usos.
Na fase de construção são consideradas a execução de dragagens, deposição de dragados, instalação
e funcionamento de estaleiro, e a movimentação de veículos e máquinas associadas. Serão ainda
considerados nesta fase as operações associadas ao reforço estrutural das frentes acostáveis com
alargamento da plataforma do cais e de remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros.
Na fase de exploração são avaliados os efeitos do aumento de tráfego de navios e tráfego de circulação
associado à movimentação da carga em terra, e ainda os impactes decorrentes das ações de
manutenção associadas às dragagens de manutenção das cotas necessárias à entrada e saída das
embarcações.
As avaliações tiveram igualmente em conta as características do recurso afetado, nomeadamente as
massas de água de transição PT04MON0681 Mondego-WB1 (onde decorrem as principais ações de
projeto) e massa de água costeira PTCOST7 QWB-I-3 (onde são depositados os dragados). A primeira
apresenta um histórico desfavorável, assente em vários incumprimentos das normas de qualidade
estabelecidas, em particular no que se refere aos elementos biológicos de avaliação. A massa de água
de intervenção de projeto assume assim como de alterada, e portanto, de valor reduzido. A massa de
água costeira apresenta-se em contrapartida como de inalterada, cumprindo os objetivos ambientais
impostos pela DQA, com uma classificação final de Bom. Esta última massa de água assume, na
atualidade, um valor mais importante. São ainda considerados os usos nas referidas massas de água,
nomeadamente o uso balnear ou ainda a apanha de bivalves, no caso da massa de água costeira.
Após a identificação e avaliação dos impactes é ainda avaliada a Alternativa Zero.
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5.4.2

Fase de Construção

Nesta fase e tendo em conta as características do projeto em análise, considera-se que poderão advir
impactes no meio hídrico (massa de água de transição e, marginalmente, massa de água costeira), da
instalação e atividade do estaleiro e frente de obra, nomeadamente:
•

Degradação do estado de massa de água por efluentes líquidos produzidos no estaleiro,
nomeadamente águas de lavagem (pavimentos, central de betão, maquinaria, entre outros) e
efluentes domésticos de instalações sociais (escritórios, refeitório, vestiários/sanitários, entre
outros);

•

Degradação do estado de massa de água por derrames de hidrocarbonetos (combustíveis e
outros óleos), em meio terrestre e em meio aquático, de veículos, navios e maquinaria afetos à
obra;

•

Degradação do estado de massa de água por execução de estacas no prolongamento das
estruturas acostáveis;

•

Degradação do estado de massa de água por demolição dos molhes do cais da Doca dos
Bacalhoeiros;

•

Degradação do estado de massa de água por alteração das condições hidromorfológicas
associadas às dragagens de primeiro estabelecimento.

O estaleiro geral de obra situa-se em área portuária, já intervencionada e artificializada, em proximidade
à portaria principal do Porto da Figueira da Foz, e portanto, com ligação à rede viária interna do porto. O
estaleiro apresentará instalações sociais (vestiário, dormitório, escritório, etc.), instalações de produção
(central de betão, oficinas, carpintaria, etc.), instalações de aprovisionamento (parques de materiais),
instalações de manutenção e reparação de máquinas e parques de abrigo.
Existem portanto várias fontes de possível contaminação por derrames acidentais em solo e/ou
pavimentos, que poderão ser arrastados por águas de lavagem, e/ou precipitação, em direção ao
estuário do Mondego (escoamento superficial e sub-superficial). Este impacte embora negativo, é
incerto e de magnitude reduzida, face aos volumes expectáveis de contaminantes derramados. Este
impacte é ainda temporário e reversível, bem como minimizável e controlável, mediante adoção de
medidas de gestão ambiental, em particular no armazenamento de materiais e resíduos (em espaços
impermeabilizados e estanques), bem como na gestão das áreas de produção e manutenção. Os
mesmos são confinados à área de estaleiro, assumindo um significado não expressivo.
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No que se refere às águas residuais geradas encontra-se prevista a instalação de um sistema de prétratamento compacto com ligação a fossa estanque, que será periodicamente descarregada para
camião cisterna e os efluentes conduzidos a destino final adequado. O abastecimento de água será
garantido pela autoridade portuária. Neste sentido, o possível impacte nas águas residuais geradas em
obra é considerado de nulo.
A circulação de veículos e maquinarias entre o estaleiro e frente de obra (estruturas acostáveis), e na
própria frente de obra, será efetuada pela rede viária interna do Porto da Figueira.
Os eventuais derrames acidentais, a ocorrerem, serão assim em pavimento impermeabilizado. Todavia,
em caso de ocorrência de derrames os mesmos poderão ser arrastados o águas de lavagem e/ou
precipitação. À semelhança do já referido no caso do estaleiro este impacte, embora negativo, é
incerto e de magnitude reduzida. É ainda temporário, reversível e minimizável, mediante aplicação
de medidas de gestão ambiental, nomeadamente na definição de procedimentos de controlo de
derrames. Será ainda confinado, e de expressão reduzida.
O prolongamento das estruturas acostáveis implica a execução de estacas cravadas no fundo do
estuário do Mondego, mas igualmente a realização de aterro sob a plataforma com recurso a
enrocamentos pesados, dando continuidade ao enrocamento existente. Associado a estas intervenções
existe o risco de contaminação das águas aquando das operações de betonagem das estacas in situ, e
igualmente a uma alteração morfológica dos fundos (enrocamento).
No que se refere às possíveis contaminações por betão o impacte é negativo, direto e de magnitude
reduzida, face ao volume de água existente e às quantidades de materiais contaminantes. É ainda
considerado de temporário, reversível e confinado à zona dos cais. Relativamente ao enrocamento,
com consequente alteração morfológica o mesmo considera-se de negativo, direto e de magnitude
reduzida, face à dimensão da intervenção. Importa ainda referir que o mesmo é realizado numa massa
de água fortemente modificada, e constitui um prolongamento de um enrocamento já existente, pelo
que assume reduzido significado. É ainda classificado de permanente, irreversível e confinado.
Quanto ao impacte relacionado a remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros, prevê-se a remoção
por meio de dragas mecânicas do tipo escavadora ou de caçamba de garras. Nesta operação é
previsível que possa ocorrer um aumento local de turvação e concentração de sólidos suspensos totais
na coluna de água, que constituirá um impacte negativo, direto, porém, de magnitude reduzida, face
à dimensão reduzida dos molhes e ao carácter confinado da operação. O impacte é temporário e
reversível.
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No que se refere às alterações hidromorfológicas, esta intervenção constitui a remoção de uma
infraestrutura artificializada, que representa um impacte positivo, direto, contudo, de magnitude
reduzida. É igualmente permanente e irreversível.
Decorrentes das dragagens de primeiro estabelecimento, registar-se-ão em termos hidromorfológicos
alterações devido à configuração do acesso marítimo, canal e bacia de manobra. Não se espera que
tenham contudo alterações com significado na hidrodinâmica (níveis da maré e prisma da maré) e com
eventual aumento da salinidade. De facto, os resultados do Estudo de Simulação Matemática da
Hidrodinâmica e da morfodinâmica (Orthodrome, 2015 [ver Anexo 3 do Volume 3 – Anexos]) concluem
que as alterações nos níveis e prisma da maré são inexistentes ou desprezáveis e apenas na
salinidade, se verifica um aumento ligeiro, junto à marina da Figueira da Foz, onde o estuário é já
completamente dominado por um ambiente de espécies de meios de elevada salinidade, onde essas
alterações não têm assim quaisquer repercussões sobre o ambiente local.
Importa também salientar, que ao nível da unidade hidrológica fundamental que é a massa de água, a
2

área de intervenção, de cerca de 596 000 m , irá apenas afetar uma pequena fração da massa de água
PT04MON0681 Mondego-WB1 (cerca de 17% da Massa de Água), que já se encontra atualmente
classificada de fortemente modificada, e portanto, que não sofrerá qualquer reclassificação de categoria
de massa de água em função da concretização do projeto. Relativamente à massa de água costeira
PTCOST7 CWB-I-3, a afetação será residual, limitando-se às dragagens no Anteporto e Barra, e das
quais não se preveem alterações de fundo na hidrodinâmica da massa de água, como concluído pelo
estudo realizado e que recorreu a simulação matemática.
Em suma, as alterações previsíveis serão locais, não comprometendo objetivos ambientais associados
às referidas unidades de gestão hidrográficas.
Os efeitos expectáveis das dragagens na hidrodinâmica e morfodinâmica na área de intervenção, e
envolvente próxima, são de uma redução de transporte sedimentar no setor sul da cabeça do Molhe
Norte. Não se destacam contudo alterações significativas, comparativamente à situação atual, quer no
empolamento das ondas na entrada da Barra, quer no prisma de maré no estuário do Mondego. Desta
forma, é razoável considerar que a hidrodinâmica estuarina permanece praticamente inalterada com a
realização do projeto. Os impactes hidromorfológicos inerentes às operações de dragagem são assim
classificados de negativos, magnitude reduzida, diretos, prováveis, permanentes, irreversíveis e
confinados. Uma vez que a hidrodinâmica do estuário do Mondego se manterá praticamente inalterada
com a realização do projeto, esses mesmos impactes não assumirão significado.
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Relativamente aos aspetos qualitativos, no decorrer das operações de dragagem serão criadas
condições que favorecem a ressuspensão dos sedimentos, originando aumentos da concentração de
sólidos em suspensão, com o consequente aumento da turvação e afetação direta das comunidades
bentónicas, principalmente de macroinvertebrados.
As concentrações de nutrientes e de metais pesados presentes na coluna de água poderão assim
sofrer um acréscimo. No entanto, de acordo com a caracterização da qualidade dos sedimentos da
bacia feita na situação de referência, este acréscimo nunca será significativo, uma vez que o registo
histórico de amostragem dos sedimentos da zona de intervenção demonstra que os mesmos se
inserem na Classe 1: material dragado limpo, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007 de 12 de
novembro.
Quanto à turvação da água da água pela ressuspensão de partículas, esta tenderá a ser
significativamente superior em função da percentagem de finos e dos constituintes solúveis.
Uma vez que o material dragado é maioritariamente composto por areias, os impactes devidos à
ressuspensão de partículas poderão vir a ter alguma significância na qualidade da água durante as
operações de dragagens.
Ainda relativamente às dragagens há que referir o seu impacte específico nas comunidades de
macroinvertebrados bentónicos e, consequentemente, na qualidade biológica da água. As operações de
dragagem conduzirão à remoção de organismos bentónicos, e portanto, à redução de abundancia local.
Todavia, tendo em conta o carácter temporário destas ações, na fase de construção, não são
expectáveis grandes alterações na composição das comunidades locais (diversidade, n.º de espécies
moderadamente sensíveis à poluição, etc.), e portanto na qualidade biológica local. Importa ainda referir
que, as intervenções são efetuadas numa área já intervencionada, pelo que não é expectável que as
alterações hidromorfológicas inerentes à implementação do projeto alterem significativamente a
comunidade já existente.
Em suma, relativamente aos macroinvertebrados bentónicos é expectável um impacte local moderado
aquando das operações de dragagem que evoluirá para uma nova situação de equilíbrio da
comunidade, retornando à situação previamente existente.
Os impactes das dragagens classificam-se desta forma de negativos, de magnitude reduzida,
diretos, certos, temporários, imediatos, confinados e reversíveis. Tendo em conta as
características dos sedimentos, e do atual estado da massa de água afetada, não é expectável que os
impactes assumam significado.
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No que se refere à deposição dos dragados, mais precisamente do material de granulometria mais fina
(areias), os mesmos serão depositados em meio marinho, na zona licenciada para a deposição de
dragados provenientes da manutenção do Porto da Figueira da Foz, situada junto ao litoral, a 1 milha a
sul do molhe sul. Este local permite através da corrente da deriva litoral contribuir para a alimentação
das praias desta zona costeira, e uma vez que os sedimentos a dragar se inserem na Classe 1, de
acordo com a Portaria n.º 1450/2007 de 12 de novembro, a deposição desse material constitui um
impacte positivo na hidrodinâmica e morfodinâmica da massa de água costeira PTCOST7 CWB-I-3. É
ainda considerado de magnitude moderada, tendo em conta o volume de areias “disponibilizado” para
deriva litoral, direto, temporário, parcialmente reversível e não confinado.
Relativamente à deposição do material rochoso, a solução proposta passa pela deposição em meio
marinho, da batimétrica -30 m para o largo, em local anteriormente licenciado à APFF pela DGRM.
3

Atendendo aos reduzidos volumes de materiais (cerca de 50 000 m ), a área a ocupar, considerando
um alteamento de 1 a 1,5 m, representa somente 3 a 5 ha. Não são assim expectáveis alterações de
fundo da morfologia da massa de água PTCOST7 CWB-I-3.
Importa ainda salientar que o local de deposição é caracterizado por um fundo arenoso homogéneo,
pelo que a deposição trará alguma heterogeneidade ao local, nomeadamente de substrato para a
comunidade biológica, o que se traduz num aspeto positivo. O impacte é ainda classificado de
indireto, provável, permanente e irreversível.
No que se refere aos aspetos qualitativos, relativo à deposição de material dragado, em meio marinho,
à semelhança das ações de dragagem, é previsível um aumento temporário da turvação da água nos
locais de depósito, essencialmente no local de depósito das areias, na zona licenciada para o efeito,
situada a 1 milha para sul do molhe sul, entre a batimétrica -5 m e -10 m.
No que se refere à concentração em nutrientes e metais pesados, uma vez que os materiais dragados
se inserem em Classe 1, não é expectável uma degradação da qualidade química e físico-química dos
locais de depósitos (de referir e conforme informação da APFF que desde 2014 se depositam também
sedimentos da Classe 2 neste local).
No caso dos elementos biológicos macroinvertebrados, e outras comunidades bióticas bentónicas,
poderá existir algum impacte local, uma vez que os organismos presentes serão recobertos pelos
materiais dragados. Importa contudo salientar que no caso dos materiais rochosos, a sua deposição
num local homogéneo, e dominado por fundo arenosos, poderá trazer benefícios de um ponto de vista
da comunidade biológica.
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O material rochoso distribuído numa área de 1000 x 750 m, poderá constituir um “recife” que permitirá a
fixação de vários organismos, “atraindo” possivelmente outros elementos ao longo da cadeia alimentar.
Esta ação poderá assim constituir um impacte positivo, nomeadamente de aumento de concentração de
organismos no local, destacando-se os peixes com importante valor ecológico e económico.
Em suma, os impactes inerentes à deposição em meio marinho apresentaram pouco significado ao
nível da massa de água, sendo a sua dimensão espacial meramente local. Os impactes são assim
negativos, reduzidos, diretos, prováveis, temporários (no que respeita à turvação da coluna de
água) e permanentes (no que se refere à alteração de fundo e afetação de comunidades bentónicas),
imediatos, confinados e irreversíveis. A deposição de material rochoso poderá funcionar como um
recife artificial, constituindo um impacte positivo para as comunidades bióticas, e consecutivamente para
o estado de massa de água, de magnitude reduzida (atendendo ao volume de material depositado),
indireto, provável, permanente, médio e longo prazo, confinado e irreversível.

5.4.3

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração, as principais atividades com potencial impacte nos recursos hídricos
(aspetos qualitativos e quantitativos) estão relacionadas com as atividades do porto e as dragagens de
manutenção.
Tal como já referido, durante a exploração está prevista a necessidade de serem realizadas dragagens
de manutenção contrariando os processos de assoreamento do local.
À semelhança da fase de construção os impactes traduzem-se num aumento da turvação e de sólidos
suspensos totais e na redução de organismos bentónicos por remoção. Estes impactes são contudo de
magnitude inferior, dado que a periodicidade das dragagens serão potencialmente reduzidas. No que se
refere aos aspetos hidromorfológicas, estas dragagens pretendem o restabelecimento da topohidrografia estabelecida no final da construção, pelo que as alterações hidromorfológicas classificam-se
de nulas. O impacte classifica-se assim de negativo, direto, magnitude reduzida, temporário,
reversível e confinado.
Os materiais dragados aquando das dragagens de manutenção serão depositados no local licenciado
para as dragagens de 1º estabelecimento (a 1 milha a sul do molhe sul). Os impactes são
sensivelmente os mesmos que os verificados para a fase de construção, todavia, assumem uma
magnitude mais reduzida, tendo em conta os volumes de dragados preconizados.
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Existe portanto um impacte negativo, devido ao aumento de turvação, e pela afetação direta da
comunidade de macroinvertebrados bentónicos, e um impacte positivo relativamente a aspetos
hidromorfológicos, nomeadamente pela “disponibilização” de sedimentos para a deriva litoral, que
mitigue os efeitos de erosão costeira.
Relativamente ao potencial impacte relacionado com as atividades do porto, a contaminação do meio
hídrico advirá de potenciais derrames acidentais das embarcações presentes no porto. É expectável
com a concretização do projeto, um aumento de tráfego de cerca de 25% (540 para 680 navios/ano), e
portanto, de uma maior probabilidade de contaminação. Todavia, apesar do referido aumento não é
expectável uma situação muito diferente da atual, a qual cumpre com todos os regulamentos em vigor
em matéria de proteção ambiental.
O impacte considera-se negativo, indireto, de magnitude reduzido (face aos potenciais volumes
contaminantes), provável, temporário, reversível e confinado.

5.4.4

Alternativa Zero

A Alternativa Zero levará à manutenção das atuais características e condições locais, e portanto, as
dragagens periódicas na Barra, Anteporto e Canal Interno, para manutenção das cotas de serviço, com
deposição no litoral da Cova-Gala. Os volumes disponíveis para deriva litoral serão todavia mais
reduzidos, o que se pode traduzir num impacte negativo face à concretização do projeto. Todavia, o
diferencial entre os volumes de dragagem de manutenção entre a situação atual e com o projeto é
pouco expressivo, pelo que o impacte se assume de não significativo.

5.4.5

Síntese de Impactes

Os principais impactes nos recursos hídricos de superfície advêm das operações de dragagem e
deposição e, mais pontualmente, do alargamento das estruturas acostáveis e remoção dos molhes da
Doca dos Bacalhoeiros, e ainda, da implantação e funcionamento das infraestruturas provisórias de
apoio à obra. Os mesmos traduzem-se na alteração da topo-hidrografia dos atuais fundos marítimos e
estuarinos e, consequentemente, da hidromorfologia, e na afetação direta das comunidades bentónicas
e alteração das propriedades físico-químicas das massas de água abrangidas, e portanto, do seu
estado.
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A deposição de materiais dragados constitui igualmente uma alteração morfológica dos fundos, das
propriedades físico-químicas da massa de água (sedimentos em suspensão) e das comunidades
bentónicas, e portanto, do estado de massa de água. Todavia, saliente-se um aspeto positivo, no que
se refere às características hidromorfológicas, do efeito de mitigação da erosão costeira, por parte dos
dragados arenosos “libertados” para a deriva litoral (Tabela 5.4).
As ações de projeto apresentam maior incidência na fase de construção, fruto das dragagens de
primeiro estabelecimento, e da deposição dos mesmos em meio marinho. Verifica-se todavia que,
atendendo ao estado atual das massas de água abrangidas, à sua dimensão, ao facto de as mesmas
apresentarem algum grau de alteração hidromorfológicas (estuário classificado de fortemente
modificado), onde já se efetuam dragagens de manutenção, ou onde já foram depositados materiais
dragados, o significado dos impactes se apresenta reduzido. Os impactes são assim globalmente de
negativos, porém não significativos. Excetua-se o caso da alteração morfológica nos locais de
depósitos, nomeadamente a deposição de material arenoso para a deriva litoral, com efeito de
mitigação da erosão costeira nas praias a sul da foz do Mondego, e a deposição de material rochoso ao
largo, que resulta na criação de um “recife” artificial benéfico às comunidades bióticas, que se traduzem
num impacte positivo. Estes impactes assumem em grau significativo, no que se refere à deriva
litoral, pelo mesmo apresentar uma área de abrangência alargada, e pelo volume importante de
material.
Na fase de exploração, para além dos impactes permanentes que transitam da fase de construção, os
impactes encontram-se relacionados com as dragagens de manutenção e ao acréscimo de tráfego de
navios nas respetivas massas de água abrangidas. No caso das dragagens (e respetiva deposição de
materiais dragados) os impactes são similares às dragagens de primeiro estabelecimento, porém,
assumem uma magnitude mais reduzida, em particular pelo facto do acréscimo de volumes de
dragados, face às atuais dragagens de manutenção, ser pouco expressivo. Os impactes são assim não
significativos. No que se refere aos impactes inerentes ao tráfego de navios, a probabilidade de
contaminação por derrames acidentais é superior, porém, não é expectável que difere substancialmente
do atualmente verificado, uma vez que o Porto da Figueira cumpre com todos os regulamentos em vigor
em matéria de proteção ambiental. Este impacte é assim igualmente considerado de não significativo.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Degradação do estado de massa de água inerentes ao funcionamento do
estaleiro e ao movimento de máquinas e veículos

-

Indir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (10)

Degradação do estado de massa de água inerente ao prolongamento das
estruturas acostáveis e demolição dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Alteração hidromorfológica inerente à demolição dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros

+

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (15)

Alteração hidromorfológica inerente à dragagem de primeiro estabelecimento

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Degradação do estado de massa de água inerente à dragagem de primeiro
estabelecimento

-

Dir.

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (15)

Alteração hidromorfológica inerente à deposição dos dragados (arenosos)

+

Indir.

M (3)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

M (3)

Alteração hidromorfológica inerente à deposição dos dragados (rochosos)

+

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

NMC (2)

NS (17)

Degradação do estado de massa de água inerente à deposição dos dragados
(arenosos)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (14)

Degradação do estado de massa de água inerente à deposição dos dragados
(rochosos)

+

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

M (3)

C (1)

NMC (2)

NS (17)

Fase

Impacte

C
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (13)

Degradação do estado de massa de água inerente à dragagem de
manutenção

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (13)

Alteração hidromorfológica inerente à deposição dos dragados (arenosos)

+

Indir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

OS (2)

M (3)

NC (3) NMC (2)

NS (17)

Degradação do estado de massa de água inerente à deposição dos dragados
(arenosos)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

OS (2)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (13)

Degradação do estado de massa de água inerente ao acréscimo do tráfego de
navios de mercadoria

-

Indir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (10)

Fase

Alteração hidromorfológica inerente à dragagem de manutenção

E

Impacte

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.4 – Síntese de Impactes nos Recursos Hídricos de Superfície
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5.5

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

5.5.1

Metodologia

No presente ponto efetua-se a avaliação de impactes do projeto em estudo sobre os recursos hídricos
subterrâneos, para as diferentes fases de projeto, tendo em conta os fatores introduzidos/modificados
pelo projeto, e a interação entre o sistema aquífero e estuarino, que contribuem para a alteração do
estado das massas de água presentes.
O projeto desenvolve-se na íntegra em meio aquático, nomeadamente no estuário do rio Mondego e
litoral da Figueira da Foz (zona da Barra), pelo que não são expectáveis interferências com os sistemas
aquíferos presentes, uma vez que, e de acordo com o referido na situação de referência, o fluxo das
águas subterrâneas faz-se do freático para o estuário, e não o seu contrário (não havendo risco de
contaminação do freático à partir do estuário). A frente de obra do prolongamento das estruturas
acostáveis localiza-se, todavia, em parte, em meio terrestre, sendo o estaleiro geral de obra situado na
zona portuária. São assim avaliados, no presente ponto, os impactes decorrentes da instalação e
funcionamento de estaleiro, mas igualmente da frente de obra em meio terrestre.
Após a identificação e avaliação dos impactes foi avaliada a Alternativa Zero.

5.5.2

Fase de Construção

Nesta fase e tendo em conta as características do projeto em análise, que se desenvolve na íntegra em
meio aquático (marítimo e estuarino), e das ações de construção previstas, considera-se que os
impactes nos recursos hídricos subterrâneos poderão advir da instalação e atividade do estaleiro de
obra, e da circulação de veículos e maquinarias entre este último e a frente de obra, nomeadamente:
•

Degradação da qualidade da água subterrânea por derrames de hidrocarbonetos (combustíveis
e outros óleos), em meio terrestre de veículos ou maquinarias em deslocação entre estaleiro e
a frente de obra e/ou em manutenção;

•

Degradação da qualidade da água subterrânea por contaminação de águas de lavagem na
zona de estaleiro e frente de obra (pavimentos, central de betão, veículos e máquinas).
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O estaleiro geral de obra encontra-se localizado dentro da área portuária, em área intervencionada e
artificializada, junto da Ponte Edgar Cardoso, em proximidade a portaria principal. O estaleiro apresenta
assim ligação direta à rede viária interna do porto (impermeabilizada e com drenagem própria das água
pluviais), que possibilita um rápido acesso à frente de obra.
O local do estaleiro, apesar de não ser impermeabilizado, apresenta sinais evidentes de mobilização de
solo e compactação, com presença de pequenas secções pavimentadas que testemunham a presença
anterior de algumas infraestruturas. Os processos de infiltração são deste modo dificultados, sendo
expectável um escoamento superficial e sub-superficial importante, diretamente em direção ao estuário
do Mondego. Esta área é composta por aterros recentes sobre solos aluvionares (anteriormente do
domínio do estuário), pelo que não é expectável um contributo importante desta área na recarga de
aquíferos.
Relativamente à frente de obra (estruturas acostáveis) as mesmas desenvolvem-se na íntegra em áreas
impermeabilizadas, cujos escoamentos são encaminhados pela rede de drenagem do porto, pelo que
não existe qualquer infiltração de águas para recarga de freáticos.
Face ao anteriormente exposto, a contaminação dos aquíferos presentes e envolventes afigura-se de
muito pouco provável. Sendo os volumes de contaminantes expectáveis bastante reduzidos (com
origem em derrames acidentais), e minimizáveis pela aplicação de medidas adequadas de gestão em
obra, em particular no armazenamento de materiais e funcionamento da central de betão, os impactes
consideram-se de desprezíveis, e portanto, classificados de nulos.

5.5.3

Fase de Exploração

Nesta fase, como consequência das dragagens, seria expectável, com o aumento do volume de água a
entrar no estuário durante a preia-mar, alterações nos níveis de maré e da salinidade do estuário. Um
possível aumento da salinidade e do prisma de maré poderia implicar alterações nas propriedades
físico-químicas e hidrodinâmicas das massas de água subterrâneas em contacto com o estuário.
Todavia, os resultados da modelação matemática constante do estudo da hidrodinâmica e regime
sedimentar do presente projeto (Anexo 3 do Volume 3 – Anexos), apontam para ausência de alterações
nos níveis de maré, e de alterações ligeiras da salinidade na zona de intervenção de projeto (sem
alterações nas zonas mais a montante).

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 298/431

Acresce o facto que a principal direção do fluxo subterrâneo do aquífero da margem norte do estuário
do Mondego (O7 – Figueira da Foz – Giesteira) é para sul, ou seja em direção ao estuário, e não ao
contrário. Por outro lado, em relação ao sistema aquífero O6 – Aluviões do Mondego, a direção principal
do fluxo subterrâneo é, na parte terminal do estuário, este-oeste, ou seja, em direção ao litoral.
Em suma, não estão perspetivadas alterações na hidrodinâmica e qualidade das águas subterrâneas,
pelo que os impactes se classificam de nulos.

5.5.4

Alternativa Zero

No ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos a não concretização do projeto mantém as
condições atuais, que em tudo se assemelham às condições a existir com a realização do mesmo.

5.5.5

Síntese de Impactes

Atendendo a que todas as intervenções de projeto se realizam em meio aquático, e apesar da presença
de uma frente de obra, parcialmente em meio terrestre, coincidente com as margens do estuário do
Mondego, não são expectáveis interferências com os recursos hídricos subterrâneos.
As alterações morfológicas no estuário do Mondego, inerentes às dragagens, e de reduzido impacte na
hidrodinâmica do mesmo, não apresentarão qualquer interferência nos fluxos e qualidade das águas
subterrâneas.
Os impactes nos recursos hídricos subterrâneos classificam-se deste modo de nulos.
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5.6
5.6.1

QUALIDADE DOS SEDIMENTOS
Metodologia

A implantação de qualquer estrutura portuária em meio marinho pode criar situações de desequilíbrios
na hidrodinâmica de sedimentos, verificando-se fenómenos de erosão e sedimentação até se alcançar
de novo um equilíbrio. Por outro lado, pode-se verificar a degradação na qualidade destes mesmos
sedimentos, por libertação de substâncias poluentes no meio aquático.
O projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da
Foz compreende, para além das operações de dragagens de 1º estabelecimento e posterior deposição
dos dragados, o alargamento da plataforma do cais com recurso a elementos verticais de suporte
(estacas), a construção do pontão para acostagem de rebocadores e a remoção dos molhes da Doca
dos Bacalhoeiros.
Para o aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras prevê-se uma remoção de
3

3

cerca de 781 962 m de sedimentos de natureza arenosa e a remoção de 49 360 m de sedimentos de
natureza rochosa. Durante a fase de exploração prevê-se um volume anual de dragagens de
3

manutenção de cerca de 330 000 m /ano de modo a assegurar os fundos de serviço que o canal
necessita para garantir a navegabilidade do navio de projeto em segurança. Os principais impactes
inerentes a este tipo de operação consistem na ressuspensão dos sedimentos, e consequente aumento
da turvação, bem como a possível libertação de substâncias poluentes para o meio aquático. É ainda de
considerar os possíveis impactes relacionados com a libertação de sedimentos contaminados em
vazadouros localizados em meios marinhos.
Durante a execução das obras os impactes estão relacionados com a potencial libertação de
contaminantes, com origem na obra, em meio marinho e consequente contaminação dos sedimentos.
A avaliação dos impactes na qualidade dos sedimentos foi feita com base nas afetações diretas
previsíveis pela intervenção prevista, considerando-se tanto a fase de construção como a fase de
exploração do projeto em análise.
Após a identificação e avaliação dos impactes foi avaliada a Alternativa Zero.
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5.6.2

Fase de Construção

Nesta fase os impactes previsíveis na qualidade dos sedimentos marinhos são os seguintes:
→

Na barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz


Libertação de substâncias contaminantes (óleos e outros químicos), no meio aquático e
posterior contaminação dos sedimentos, provenientes dos materiais e equipamentos utilizados
durante a fase de construção.



Contaminação por óleos e combustível das embarcações utilizadas nas operações de
dragagem.



Ressuspensão de poluentes contidos nos sedimentos, por ação das operações de dragagens,
passíveis de contaminação dos sedimentos presentes na evolvente.

→

Nos locais de depósito de dragados


Deposição de sedimentos contaminados para o meio marinho, provocando alterações na
morfologia e natureza do material de fundo.

Relativamente às operações de dragagens e deposição de dragados, não existindo sedimentos
contaminados na área a dragar, não existe o risco de eventuais contaminantes serem colocados em
suspensão, durante a realização das dragagens, se depositarem sobre o sedimento subjacente e alterar
a sua qualidade, ou ser transferido para a biota. Pelo mesmo motivo este risco também não existe no
local de imersão dos sedimentos dragados, pelo que os impactes na qualidade dos sedimentos, nas
operações de dragagem e deposição de dragados, são nulos.
No que se refere à libertação de substâncias contaminantes, para o meio aquático, associados ao
movimento de máquinas, equipamentos e outras atividades de obra, com impacte sobre os sedimentos,
pode considerar-se que o impacte, embora pouco provável, a ocorrer, é negativo, direto, temporário e
reversível, sendo ainda minimizável mediante a aplicação de uma correta gestão ambiental.
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5.6.3

Fase de Exploração

Nesta fase os eventuais impactes previstos estão associados a contaminações dos sedimentos por
derrames de hidrocarbonetos (óleos e combustíveis), provenientes quer das embarcações das dragas
de manutenção, quer das embarcações que irão utilizar o Porto da Figueira da Foz.
À semelhança do referido para a fase de construção, o impacte, embora pouco provável, a ocorrer, é
negativo, direto, temporário e reversível, sendo ainda minimizável.

5.6.4

Alternativa Zero

Ao nível da qualidade dos sedimentos, a não concretização do projeto implica no essencial a
manutenção do local com as condições atuais, descritas na situação de referência.

5.6.5

Síntese de Impactes

Em síntese, e atendendo ao atrás exposto, os impactes na qualidade dos sedimentos durante as fases
de construção e exploração poderão ocorrer devido a devido a eventuais situações de derrame de
hidrocarbonetos, assim como de efluentes e resíduos sólidos para o meio aquático. Este impacte
classifica-se de negativo, reduzido, temporário e reversível, sendo ainda minimizável.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Alteração da hidrodinâmica e regime sedimentar na barra da Figueira da Foz

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

PP (1)

R (1)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (9)

E

Alteração da hidrodinâmica e regime sedimentar na barra da Figueira da Foz

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

PP (1)

R (1)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (9)

Fase

C

Impacte

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.5 – Síntese de Impactes na Qualidade dos Sedimentos
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5.7
5.7.1

CLIMA E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Metodologia

Para avaliação dos impactes no clima associado ao aprofundamento do Canal de Navegação do Porto
da Figueira da Foz foram analisadas as ações previstas em cada um das fases de projeto e as suas
implicações na eventual alteração do padrão natural das condições climáticas, às escalas regional e
local. Foram ainda avaliadas as implicações do mesmo no possível agravamento dos impactes
inerentes às alterações climáticas ou, pelo contrário, o seu contributo para a atenuação dos seus
efeitos. É ainda considerada a compatibilidade do presente projeto com as estratégias de adaptação
definidas no âmbito da gestão territorial.

5.7.2

Fase de Construção

As principais ações de projeto, descritas no ponto 5.1, não terão qualquer influência sobre o clima local
ou da região em que se insere. A dimensão de projeto, bem como as emissões previstas no decurso
das fases de construção e exploração não são expressivas, pelo que o seu impacte é considerado de
nulo.
No que se refere às alterações climáticas, mais concretamente dos seus efeitos no território, conforme
identificado na situação de referência, a subida do nível médio do mar é aquele que apresentará maior
relevância na área de projeto, nomeadamente com implicações ao nível da erosão costeira, nos usos
do litoral ou ainda na vegetação estuarina em consequência do aumento dos níveis de marés e
salinidade.
No caso da erosão costeira, a concretização de projeto constituirá um impacte positivo, nomeadamente
com a deposição dos dragados arenosos na deriva litoral, que permitirá “alimentar” as praias a sul do
Mondego, atualmente em regressão. O local de deposição dos dragados arenosos é já atualmente
utilizado pelo Porto, para deposição dos dragados de manutenção das cotas de serviço atualmente
existentes. O volume de dragados de primeiro estabelecimento será contudo substancialmente superior
aos volumes periodicamente depositados para deriva litoral, pelo que este impacte assume uma
magnitude superior.
O impacte de mitigação da erosão costeira a Sul do Mondego classifica-se deste modo de positivo,
direto, certo e de magnitude moderada. É ainda temporário, parcialmente reversível e não
localizado.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 304/3

No que se refere aos usos, a implantação do projeto não irá trazer alterações. O aprofundamento é
efetuado num canal já existente, tal como a estrutura acostável que resulta do prolongamento dos Cais
de Carga Geral e de Granéis. Assim, as implicações de projeto em termos de ocupação são
consideradas de nulos.
Quanto às implicações no ecossistema estuarino, com as alterações topo-hidrográficas do atual canal
de navegação são expectáveis alterações na dinâmica estuarina, que poderão agravar os efeitos
negativos das alterações climáticas, designadamente do nível médio do mar. Todavia, de acordo com o
estudo de hidrodinâmica e regime sedimentar (Orthodrome, 2015 [Anexo 3 do Volume 3 – Anexos]),
verifica-se que com a concretização do projeto não são expectáveis alterações expressivas do prisma
de maré, nem dos níveis de salinidade ao longo do estuário (apenas se regista um ligeiro aumento na
área portuária). Ou seja, mantêm-se, no essencial, as condições hidrodinâmicas do estuário do
Mondego, e portanto do ecossistema. Assim, não é expectável um agravamento dos efeitos inerentes
às alterações climáticas, pelo que o impacte classifica-se de nulo.

5.7.3

Fase de Exploração

Na presente fase, conforme referido anteriormente, não são expectáveis alterações das condições
climáticas locais e regionais com a concretização de projeto. Apesar do acréscimo expectável no tráfego
rodoviário e marítimo não é expectável que as emissões assumem importância do ponto de vista
climático, pelo que os impactes se consideram nulos.
Os principais impactes encontram-se, à semelhança da fase de construção, relacionados com os efeitos
das alterações climáticas, nomeadamente na sua mitigação, no que se refere à erosão costeira.
Atendendo que se está perante um sistema dinâmico, em permanente evolução, a prazo ocorrerá a
gradual deposição de sedimentos nas zonas intervencionadas. Será assim necessário proceder à
realização de dragagens de manutenção periódicas.
3

Prevê-se a necessidade de dragar anualmente um volume de areias de mais cerca de 23 000 m face
3

ao valor atual, o que corresponde a um valor global de 330 000 m /ano, que será depositado no local já
atrás identificado e que permite alimentar a deriva litoral com impactes positivos no enchimento das
praias a sul.
Este impacte classifica-se de positivo, certo, direto e de magnitude reduzida, uma vez que o volume
de dragados de manutenção é ligeiramente superior aos atualmente considerado. É ainda temporário,
parcialmente reversível e não localizado.
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5.7.4

Alternativa Zero

Atendendo que atualmente na área em estudo já são desenvolvidas as atividades que o projeto em
estudo permitirá implementar, poderá considerar-se que a Alternativa Zero manterá as condições já
existentes em termos climáticos.

5.7.5

Síntese de Impactes

Atendendo as ações de projeto, para ambas as fases, não são consideradas alterações expressivas
que influem nas condições climáticas locais e regionais onde o mesmo se insere, pelo que os impactes
no clima se classificam de nulos.
Verifica-se, porém, algum contributo do projeto na mitigação de efeitos nocivos inerentes às alterações
climáticas, nomeadamente à erosão costeira associada à subida do nível médio do mar. O projeto
apresenta deste modo impactes positivos, decorrentes da deposição de material dragado arenoso na
deriva litoral, que permite a alimentação das praias a sul do Mondego e, consequentemente, na
minimização do recuo de costa. Este impacte assume-se de significativo, na fase de construção,
atendendo aos volumes de dragados em causa. Na fase de exploração, uma vez que os volumes serão
mais reduzidos, e somente ligeiramente superiores aos volumes atualmente dragados para a
manutenção das atuais cotas de serviço, os mesmos são considerados de não significativos.
Saliente-se ainda que o presente projeto é compatível com as estratégias de combate às alterações
climáticas definidas para o território.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

M (3)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3)

NMC (2)

S (18)

E

Mitigação dos efeitos de erosão costeira

+

Dir.

R (1)

T (1)

PRev. (2)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3)

NMC (2)

NS (16)

Fase

C

Impacte

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.6 – Síntese de Impactes no Clima e Alterações Climáticas
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5.8

QUALIDADE DO AR

5.8.1

Metodologia

A avaliação de impactes na qualidade do ar foi efetuada para as fases de construção e exploração do
projeto.
Na fase de construção a avaliação de impactes foi efetuada de forma qualitativa, com identificação das
ações típicas do projeto e poluentes atmosféricos emitidos.
Para a avaliação dos impactes na qualidade do ar decorrentes da fase de exploração foram
consideradas as emissões gasosas provenientes do aumento do número de embarcações com acesso
ao Porto da Figueira da Foz e do funcionamento das dragas durante as operações de dragagem.
Posteriormente foi analisada e avaliada a Alternativa Zero.

5.8.2

Fase de Construção

Durante a fase de construção, as possíveis alterações da qualidade do ar resultam da emissão de
poluentes atmosféricos, associados à queima de combustíveis fósseis (em particular o gasóleo) em
motores de combustão interna, presentes quer na draga e nos batelões, quer em veículos e maquinaria
de apoio afeta aos trabalhos. Nesta fase serão assim emitidos para a atmosfera poluentes típicos como
o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx), dióxido de enxofre
(SO2), compostos orgânicos voláteis (COV), entre outros.
As operações de dragagem, designadamente as ações relativas à remoção e transporte de sedimentos,
que poderiam eventualmente ter impacte na qualidade do ar, envolvem o manuseamento de materiais
molhados, não sendo previsível a emissão significativa de partículas ou poeiras aquando da sua
deposição. Assim, sob este aspeto, as ações que previsivelmente poderão originar a emissão de
poluentes atmosféricos têm origem exclusivamente no movimento das dragas, que irão efetuar todos os
trabalhos relativos à dragagem, transporte e descarga de sedimentos.
Relativamente à operação de dragagem, uma vez que esta decorre em meio aquático assim como o
transporte até ao local de deposição do material dragado, e que além disso trata-se de uma atividade já
ocorrente no funcionamento normal do Porto da Figueira da Foz, considera-se que o acréscimo local
das emissões de poluentes atmosféricos será residual.
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Durante a fase de construção ocorre ainda a emissão de partículas, que quando suspensas no ar ficam
suscetíveis de serem transportadas por fenómenos atmosféricos, depositando-se no solo e na água, por
queda gravítica ou por lavagem da atmosfera pela precipitação, sendo estes fenómenos função do
tamanho e da densidade das partículas. Os meses mais sensíveis em termos de emissão de partículas
(por serem os mais secos) são os de Junho, Julho, Agosto e Setembro. Os restantes meses são mais
chuvosos, pelo que os impactes, em termos da existência de poeiras em suspensão, se encontram
naturalmente minimizados.
Refere-se no entanto que o porto se situa numa zona sujeita à influência de ventos, sendo as situações
de vento calmo muito pouco frequentes ao longo do ano (7%), pelo que os poluentes emitidos são
facilmente sujeitos a dispersão na atmosfera. Dado que os rumos de vento mais frequentes são o N
(rumo 0º) e o NW (rumo 315º), os poluentes tendem a ser transportados para Sul e Sudeste, ou seja,
para a margem sul do rio Mondego, onde a ocupação do solo é dominada pelas instalações portuárias e
industriais. O aglomerado populacional mais próximo é Cova, a cerca de 2 km.
Face ao exposto, os impactes na qualidade do ar resultantes da construção do projeto são
considerados negativos e reduzidos, tendo um carácter localizado e temporário, sendo também
reversíveis. São, contudo, impactes suscetíveis de minimização com a aplicação de medidas previstas.

5.8.3

Fase de Exploração

Durante a fase de exploração, uma das atividades associadas ao projeto em análise geradora de
impacte negativo sobre a qualidade do ar prende-se com a necessidade de se proceder periodicamente
a dragagens de manutenção e à deposição dos materiais dragados. Os efeitos que daí advêm
apresentam as mesmas características descritas para as dragagens da fase de construção, mas neste
caso terão uma magnitude ainda mais reduzida, dado nesta fase se tratar de uma operação com uma
frequência muito pontual.
Nesta fase os impactes estão ainda associados à emissão de gases resultantes do aumento de
embarcações que poderão aceder ao Porto da Figueira da Foz, os quais são constituídos na sua maior
parte por SOx e NOx, resultantes da queima do combustível. Contudo, e uma vez que o uso do porto
pelas embarcações tende a ser desfasado no tempo, o aumento do número de embarcações não terá
na prática um aumento dos impactes sobre a qualidade do ar.
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Adicionalmente há ainda a referir o acréscimo do tráfego rodoviário na envolvente do porto, associado
ao Projeto, por via da expetável movimentação de cargas, o que poderá contribuir para o aumento das
concentrações de poluentes atmosféricos típicos, como partículas PM10, CO, SO2, NOx, e consequente
não cumprimento de valores normativos.
Tendo em conta o referido na descrição da situação de referência, são particularmente preocupantes
aumentos da concentração de poluentes que conduzam a situações de excedência de valores definidos
para alguns poluentes atmosféricos, num contexto de proteção da saúde humana.
No caso em apreço, não sendo expetável que esse acréscimo de tráfego rodoviário seja relevante e
desde que durante o transporte das cargas sejam aplicados procedimentos corretos de
acondicionamento não se antecipa uma alteração com significado da qualidade do ar, em relação à
situação de referência tanto mais que a zona apresenta boas condições para a dispersão de poluentes,
devido ao vento, que se faz sentir com frequência e com intensidades significativas.

5.8.4

Alternativa Zero

Atendendo que atualmente na área em estudo já são desenvolvidas as atividades que o projeto em
estudo permitirá implementar, poderá considerar-se que a Alternativa Zero manterá as condições já
existentes em termos de qualidade do ar.

5.8.5

Síntese de Impactes

Conforme referido anteriormente, os impactes na fase de construção estão essencialmente
relacionados com as emissões resultantes das atividades de construção previstas e do funcionamento
de veículos, máquinas e equipamentos associadas às mesmas, as quais têm uma duração e uma
abrangência reduzidas. Na fase de exploração os impactes decorrem fundamentalmente das emissões
de gases pelas embarcações que utilizem o Porto da Figueira da Foz e dos equipamentos associados à
realização das dragagens de manutenção. Deste modo, classificam-se, em ambas as fases, os
impactes como negativos, reduzidos, temporários, reversíveis e minimizáveis.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Atividades de construção, circulação de veículos e funcionamento de
maquinaria e equipamentos associados. Funcionamento do Estaleiro

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

O (2)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Realização de dragagens

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

O (2)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Realização de dragagens de manutenção

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

R (1)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (11)

Funcionamento das embarcações

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (13)

Circulação rodoviária

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (13)

Fase

Impacte

C

E

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.7 – Síntese de Impactes na Qualidade do Ar
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5.9
5.9.1

AMBIENTE SONORO
Metodologia

O presente ponto consiste na avaliação das condições acústicas resultantes das atividades de
construção e exploração do projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de
Manobras do Porto da Figueira da Foz.
A avaliação dos impactes foi realizada de modo qualitativo, tendo em consideração as características de
ocupação na envolvente próxima do projeto, os níveis sonoros típicos associados às atividades
previstas e a distância entre os recetores sensíveis e as fontes geradoras de ruído.
Posteriormente foi analisada e avaliada a Alternativa Zero.

5.9.2

Fase de Construção

A avaliação dos impactes da atividade construtiva teve em conta a identificação dos recetores
sensíveis, assim como a caracterização das fontes de ruído, previsivelmente presentes na fase de
construção.
Os recetores com sensibilidade ao ruído concentram-se apenas na margem norte do rio Mondego e do
Porto da Figueira da Foz, nela se incluindo a zona sul da cidade da Figueira da Foz. Na restante
envolvente ao porto existem instalações maioritariamente industriais que tipicamente têm menos
sensibilidade a impactes. Assim, e com base na previsão da localização dos trabalhos, prevê-se que os
edifícios localizados na Avenida Espanha, na Avenida Foz do Mondego e na Avenida Saraiva Carvalho
sejam os que maiores probabilidades têm de sentir os efeitos das obras.

De referir que estes locais se encontram já expostos a níveis de ruído elevados decorrentes
principalmente da circulação automóvel nestas vias, conforme referido na caracterização da
situação de referência.
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Figura 5.11 – Localização da Zona de Potencial Impacte do Ruido e Vibrações da Fase de
Construção

Seguidamente estão descritas as operações que são passíveis de gerar mais ruído, as quais se
associam maioritariamente ao funcionamento dos equipamentos envolvidos nas operações de
dragagem e às ações de dragagem em si, com necessidade de quebramento de rocha, após a camada
mais superficial de sedimentos.
a) Fontes de ruído previsíveis:
•

Batelão de descarga de fundo - o ruído será gerado pelo ruído do motor no transporte de
inertes para as zonas de deposição;

•

Draga de grua com balde de maxilas e porão (autónoma), o ruído gerado:
o

Terá origem no ruído do motor da embarcação no transporte de inertes para as zonas
de deposição;

o

Terá origem na deposição de inertes no porão que no caso de se tratar de rocha irá
previsivelmente originar ruído com caraterísticas impulsivas, e no motor que fornece
potência à grua;

o

O funcionamento em contínuo deste equipamento significa que os dois tipos de ruído
referidos são alternados consoante a fase em que se encontra o trabalho de remoção
de inertes.
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•

Draga tipo sucção, arrasto e porão, o ruído gerado:
Terá origem no ruído do motor da embarcação no transporte de inertes para as zonas

o

de deposição:
o

Terá origem na operação de sucção de areias;

o

O funcionamento em contínuo deste equipamento significa que os dois tipos de ruído
referidos são alternados consoante a fase em que se encontra o trabalho de remoção
de inertes.

•

•

Plataforma equipada com grua balde de pinças /escavadora giratória, o ruído gerado:
o

Terá origem no ruído do motor que fornece potência à grua/escavadora;

o

Terá origem na deposição de inertes no batelão que irá transportar os inertes.

Desagregadora de ripper, o ruído gerado terá origem no motor que fornece potência na
operação de desagregação do fundo calcário por intermédio do ripper;

•

Embarcações de apoio à obra, que geram ruído típico de tráfego marítimo;

•

Funcionamento da maquinaria em zona terrestre, associada à construção do pontão para
acostagem de rebocadores e à ampliação da estrutura do cais existente.

O quadro seguinte apresenta valores indicativos dos níveis de ruído típicos resultantes da utilização de
diversos equipamentos usados em operações de dragagem. Note-se que estes valores são apenas
indicativos estando muito dependentes do modelo/marca do equipamento e procedimentos de operação
de cada um deles.

Tipo de Equipamento

Nível de ruído de
Referência (dBA)

Distância
(metros)

Draga escavadora

72

160

Gerador de grande porte

63

80

Escavadora de balde

77

160

Compressor (50 cv)

97

10

Grua de descarga (Manitowoc 4100W 200 ton)

88

160

Bomba de sucção de lama/areia

63

100

Draga tipo sucção, arrasto e porão

50-70

200

Tabela 5.8 – Níveis de Ruído Típicos para Equipamentos Diversos a Usar na Fase de Construção
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Um aspeto importante das atividades construtivas é a necessidade de proceder ao quebramento de
rocha. A utilização de explosivos prevê-se que possa originar níveis instantâneos elevados de ruído e
principalmente de vibrações, que se propagarão pelo solo, podendo originar impactes negativos sobre o
bem estar da população e ao nível das estruturas construídas.
Estas ações serão contudo desenvolvidas em intervalos espaçados, utilizando as melhores tecnologias
disponíveis para minimizar os referidos impactes. Este ruído será esporádico e muito limitado no tempo,
pelo que os impactes serão temporários, não se prevendo afetações significativas junto dos recetores
mais sensíveis.
Refira-se que o facto do rebentamento e do quebramento de rocha em meio marinho se realizar a cotas
entre -8 m (ZHL) e -10,5 m (ZHL), com uma coluna de água considerável em termos de isolamento
acústico, e os molhes da doca dos bacalhoeiros se localizarem na margem sul do Rio Mondego,
afastados dos recetores sensíveis, não faz prever um agravamento sensível face à situação atual, pelo
que o impacte de ruído sobre os recetores identificados na envolvente urbana é considerado pouco
significativo.
Em relação às vibrações, atendendo à distância entre os locais de detonação e os recetores sensíveis,
à reduzida quantidade de explosivos a aplicar e à aplicação das medidas de minimização preconizadas
no presente EIA, não é esperado um impacte significativo.
Um outro aspeto a considerar tem a ver com os níveis de ruído de uma operação de dragagem que
dependem em larga medida do tipo de draga a utilizar e da necessidade ou não de transporte dos
materiais dragados por via terrestre até aos locais de deposição. Este último fator de impacte contudo
não se põe no caso em estudo, dado que os materiais dragados serão depositados no mar, como já
referido anteriormente.
Para a presente análise assumiu-se que serão utilizadas dragas de sucção na remoção do material
aluvionar e dragas de garras após o quebramento de rocha, à semelhança do que é correntemente
utilizado para este tipo de operações. Em relação a estas últimas prevê-se a ocorrência de níveis de
ruído significativos associados quer ao funcionamento de gruas rotativas quer ao transporte em
batelões. Note-se que a localização das zonas habitadas (sensíveis) relativamente ao rio mostra que a
situação mais crítica em termos de perturbação de ruído se situa em frente ao Canal de Navegação
Interior e Bacia de Manobra, na margem norte do Rio. Dado que neste local vai haver maioritariamente
extração de areias (97% do volume a dragar neste local é de natureza arenosa e apenas 3% do volume
a dragar é de natureza rochosa) é de prever que os impactes mais prolongados no tempo sejam
originados pelos equipamentos de extração de areias.
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No caso da extração de rocha, apesar do volume de extração no Canal de Navegação Interior e Bacia
de Manobra ser reduzido, o ruído deverá ser sentido nas zonas habitadas mais próximas do Canal de
Navegação, mas o nível de incómodo será muito inferior.
A propagação de vibrações provocadas pela cravação de estacas, a executar no âmbito da ampliação
da estrutura do cais existente e da construção do pontão para acostagem de rebocadores, depende do
tipo de estacas utilizado e da natureza do terreno entre o local de cravação e os edifícios
potencialmente afetados. Estas vibrações, muito dificilmente poderão originar ruído estrutural mesmo
nos edifícios mais próximos, visto que a distância ainda é significativa.
Não sendo viável a adoção de medidas específicas que atenuem substancialmente a propagação de
vibrações pelo solo, recomenda-se que aquele processo não se efetue em períodos tradicionalmente
sensíveis para as populações potencialmente afetadas, como é o período noturno. Também neste caso
é aconselhável que as populações sejam previamente informadas da ocorrência deste tipo de trabalhos,
nomeadamente dos locais e horários de ocorrência.
Em relação ao funcionamento do estaleiro, a tipologia das atividades previstas e a distância a recetores
sensíveis na envolvente, não faz prever impactes significativos associados.
Regra geral, os níveis de ruído produzidos durante a obra, devido ao funcionamento de máquinas e
equipamentos, podem ser nalguns períodos bastante elevados (variando entre os 70 dB (A) e os
100 dB (A), apresentando no entanto um carácter descontínuo, ocorrendo pontualmente enquanto
duram as ações atrás mencionadas. Salienta-se que os níveis gerados poderão apresentar variações
significativas associadas ao tipo de operações realizadas, ao seu período de duração e ao modo de
utilização do material e equipamento necessário.

b) Ruído e vibrações no meio subaquático
Dado que as ações de dragagem se efetuam em meio marinho e existem também locais de deposição
no mar, quer para as areias quer para os materiais rochosos a extrair do leito do rio, importa também
fazer algumas considerações sobre o potencial impacte neste ambiente, decorrente da execução das
ações de dragagem, circulação de embarcações e ações de deposição.
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Embora não existam muitos estudos relativamente ao efeito do ruído e vibrações na vida animal
subaquática, de acordo com a CEDA (Central Dredging Association) as principais conclusões que foram
alcançadas até ao momento são:
•

O tipo de ruído gerado é de baixa frequência e de baixa intensidade, quando comparados com
outros tipos de atividades marítimas/náuticas;

•

O impacte está fortemente associado ao tipo de equipamento usado;

•

É de prever o desaparecimento temporário de colónias de peixes e mamíferos durante as
operações de dragagem/rebentamentos na zona de obras e envolvente próxima;

•

Os impactes são sentidos de formas muito distintas entre as diferentes espécies;

•

Apesar de poder ocorrer a morte de peixes durante as dragagens, não se prevê que este seja
relevante dada a sua reduzida probabilidade.

5.9.3

Fase de Exploração

Durante a fase exploração há a destacar o aumento do tráfego marítimo e rodoviário, devido à
possibilidade de atracagem de navios de maior dimensão e capacidade, assim como as operações de
dragagens de manutenção.
Em relação ao ruído relativo ao tráfego marítimo e atendendo à distância entre o cais de acostagem e os
recetores sensíveis, não se preveem acréscimos significativos dos níveis atualmente existentes.
Relativamente ao tráfego rodoviário, apesar do aumento anual do número de veículos pesados esperado
(passando de 80 000 veículos/ano para cerca de 106 000 veículos/ano), não se prevê que este seja
suficiente para causar qualquer perturbação significativa relativamente ao ruído existente junto dos
recetores com uso sensível, uma vez que os veículos utilizarão um percurso interno definido pelo Porto da
Figueira da Foz, que entronca com vias de grande circulação, nomeadamente a A14 e a EN109, afastando
deste modo os veículos do interior das áreas urbanas.
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Quanto às operações de dragagem de manutenção, embora este seja um dos aspetos principais
suscetível de provocar impactes sonoros significativos durante esta fase, pelo facto de se tratar de
dragagens apenas de sedimentos e dado o seu carácter temporário, não se preveem perturbações
significativas face às atuais. Note-se ainda que as operações de dragagem de manutenção são
operações comuns no Porto da Figueira da Foz, prevendo-se um aumento do volume de dragados em
3

3

23 000 m /ano (atualmente são dragados, em média, 232.000 m /ano de sedimentos na barra e
3

anteporto, e 75 000 m /ano no canal interior e bacia de manobras. Na fase de exploração prevê-se a
3

necessidade de dragar um volume médio de 330 000 m /ano).

5.9.4

Alternativa Zero

Ao nível do ambiente sonoro, a não concretização do projeto implica no essencial a manutenção das
condições acústicas atuais, descritas na situação de referência.

5.9.5

Síntese de Impactes

Face às operações previstas, quer para a fase de considera-se que os impactes, na fase de construção,
se apresentarão junto aos recetores sensíveis da área urbana próxima, embora negativos, de
magnitude reduzida, atendendo à distância entre os locais de desenvolvimento dos trabalhos e esses
recetores. Serão também temporários e reversíveis.
Na fase de exploração prevê-se que os impactes se limitem à zona do Molhe Sul, não sendo
“percetíveis” junto dos recetores sensíveis da envolvente. Poderão assim considerar-se estes impactes
muito reduzidos ou mesmo nulos.
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Fase

Impacte

Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

C

Acréscimo dos níveis sonoros devido às atividades de obra, nomeadamente
quebramento de rochas, dragagens e execução de estacas

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (13)

E

Acréscimo dos níveis sonoros devido ao aumento de tráfego maritimo e
rodoviário e realização de dragagens periódicas de manutenção

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3)

MC (1)

NS (14)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.9 – Síntese de Impactes no Ambiente Sonoro
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5.10 GESTÃO DE RESÍDUOS
5.10.1 Metodologia
A avaliação de impactes do projeto na gestão de resíduos foi desenvolvida para as fases de construção
e exploração do projeto em análise. Procedeu-se à identificação dos resíduos produzidos em cada uma
das fases do projeto e foram avaliados os impactes no ambiente e nos sistemas de gestão existentes.
Adicionalmente foi analisada a Alternativa Zero.

5.10.2 Fase de Construção
Na fase de construção os resíduos gerados resultam essencialmente das seguintes ações de projeto:
-

Montagem e Funcionamento do estaleiro;

-

Operação e movimentação de veículos, equipamentos e máquinas afetos à obra;

-

Atividades de construção associadas à ampliação da estrutura do cais existente, à construção
do pontão para acostagem de rebocadores, e à remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros;

-

Aprovisionamento de materiais de obra.

Nesta fase, as principais tipologias quer em termos de quantidade quer em termos de perigosidade
serão:
-

Óleos usados e resíduos de combustíveis líquidos (LER 13 01 e 13 02);

-

Embalagens industriais, incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos
separadamente, embalagens contendo substâncias perigosas e materiais absorventes
contaminados (LER 15 01, 15 02);

-

Resíduos de construção e demolição (LER 17 01, 17 02, 17 04, 17 05 e 17 09);

-

Resíduos urbanos e equiparados incluindo frações recolhidas seletivamente (LER 20 01 e
20 03).

No quadro seguinte listam-se os principais resíduos gerados pelas ações de construção enumeradas
atrás, os quais estão agrupados segundo a sua classificação na Lista Europeia de Resíduos (LER) e
identificados pelo respetivo código (de seis dígitos) ou pelo número do subcapítulo (de quatro dígitos)
em que se inserem. Para cada resíduo identificam-se as principais ações de construção geradoras e a
sua perigosidade.
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Código
LER

Designação

Perigosidade

08 03 17*

Resíduos de toner de impressão contendo
substâncias perigosas

Sim

08 03 18

Resíduos de toner de
abrangidos em 08 03 17

Não

13 01 10*

Óleos hidráulicos minerais não clorados

Sim

13 02 05

Óleos lubrificantes minerais

Sim

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 02

Embalagens de plástico

Não

15 01 03

Embalagens de madeira

Não

15 01 04

Embalagens de metal

Não

15 01 05

Embalagens compósitas

Não

15 01 06

Mistura de embalagens

Não

15 01 10*

Embalagens contendo ou contaminadas por
resíduos de substâncias perigosas

Sim

15 02 02

Absorventes, materiais filtrantes, panos de
limpeza e vestuário de proteção contaminados
com substâncias perigosas. Filtros de óleo e de
gasóleo

Sim

impressão

não

Funcionamento do estaleiro

16 01 03

Pneus usados

Não

16 01 07*

Filtros de óleo

Sim

16 01 11*

Pastilhas de travões contendo amianto

Sim

16 01 13*

Fluidos de travões

Sim

16 01 14*

Fluidos anticongelantes contendo substâncias
perigosas

Sim

16 01 15

Fluidos anticongelantes não abrangidos em 16
01 14

Não

16 02 14

Equipamento fora de uso não abrangido em 16
02 09 a 16 02 013

Não

16 06 01*

Acumuladores de chumbo

Sim

16 06 02*

Acumuladores de níquel-cádmio

Sim

17 01 01

Betão

Não

17 02 01

Madeira

Não

17 02 03

Plástico

Não

17 02 04*

Vidro, plástico e madeira contendo
contaminados com substâncias perigosas

17 04 03

Chumbo

17 04 05

Ferro e aço

Não

17 04 07

Misturas de metais

Não

17 04 09*

Resíduos metálicos
substâncias perigosas

ou

Operação e movimentação de veículos,
máquinas e embarcações afetos à obra

Aprovisionamento de materiais e atividades
gerais de obra

Operação e movimentação de veículos,
equipamentos e máquinas afetos à obra

Sim
Não

contaminados

com

Sim

17 04 11

Cabos não abrangidos em 17 04 10

Não

17 09 03*

Outros resíduos de construção e demolição
(incluindo misturas de resíduos) contendo
substâncias perigosas

Sim

17 09 04

Mistura de resíduos de construção e demolição
não abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e
17 09 03

Não
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Código
LER

Designação

15 01 01

Embalagens de papel e cartão

Não

15 01 07

Vidro

Não

20 01 21*

Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos
contendo mercúrio

Sim

20 01 34

Pilhas e acumuladores

Não

20 01 39

Plásticos

Não

20 01 40

Metais

Não

20 01 99

Lâmpadas de filamento de halogéneo,
incandescentes e vapor de sódio

Não

20 03 01

Outros resíduos urbanos e equiparados,
incluindo misturas de resíduos

Não

Perigosidade

Ação Geradora

Funcionamento do estaleiro

Tabela 5.10 – Resíduos Gerados pelas Ações de Construção

Os resíduos produzidos serão devidamente triados e acondicionados em obra (com os devidos
cuidados de armazenamento de forma a evitar derrames para o solo, ou o seu espalhamento pelo
vento) e encaminhados pelo empreiteiro para operadores licenciados pela Agência Portuguesa do
Ambiente, em conformidade com o respetivo Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição. Este documento, produzido nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março,
deverá ser atualizado pelo empreiteiro em fase de obra.
A produção de resíduos perigosos, como os óleos usados e outros resíduos resultantes de eventuais
manutenções de máquinas e equipamentos, não se prevê significativa, mas recomenda-se, contudo,
que as ações de manutenção dos veículos e de maquinaria não sejam realizadas na obra mas em
locais próprios para tais operações.
Dada a natureza do projeto, a maior produção de materiais estará sobretudo associada à atividade de
dragagem. Durante esta atividade irão ser gerados sedimentos, tipicamente associados à execução de
obras desta natureza, sendo os dragados considerados resíduos a partir de determinado grau de
contaminação - Classe 4 e superior (conforme classificação do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de
12 de novembro), não sendo o caso do projeto em estudo, uma vez que a caraterização realizada aos
sedimentos das áreas a dragar enquadrou estes maioritariamente na Classe 1 e apenas uma pequena
porção na Classe 2. Os sedimentos dragados de natureza arenosa serão depositados numa área que
se encontra já licenciada à APPF para depósito de dragados da Classe 1 e também, desde 2014, da
Classe 2, e que se situa a 1 milha a sul do molhe sul, entre a batimétrica -5 m e -10 m e que permite,
através do trânsito litoral, a alimentação das praias a sul. Para os restantes materiais, onde se incluem
materiais rochosos, prevê-se a sua deposição num segundo local mais afastado da costa (a cerca de
7,5 milhas para sudoeste do molhe sul e após a batimétrica -30 m) e anteriormente utilizado pela APFF,
S.A., para a imersão de dragados.
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No âmbito do presente projeto a APFF, S.A., irá requerer a emissão do respetivo Título de Utilização
Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM) pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Marítimos (DGRM). Assim, dada a classificação dos dragados produzidos e a sua imersão
em local devidamente licenciado para a sua receção, os impactes inerentes às operações de dragagem,
no diz respeito à gestão de resíduos, são considerados nulos.
Relativamente à remoção do molhe dos bacalhoeiros, prevê-se a sua imersão a cerca de 7,5 milhas
para sudoeste do molhe sul e após a batimétrica -30 m, no local de imersão dos dragados de natureza
rochosa, pelo que, os impactes inerentes a esta atividade, no diz respeito à gestão de resíduos, são
considerados nulos.
Da análise do Tabela 5.10 verifica-se que os resíduos produzidos correspondem essencialmente a
resíduos de construção e demolição, integrados no capítulo 17 da LER, os quais são classificados, na
sua maioria, como resíduos não perigosos. Durante esta fase prevê-se também a produção de resíduos
de embalagens, os quais se integram no Capítulo 15 da LER e a produção de alguns resíduos urbanos,
integrados no Capítulo 20 da LER sendo ambos classificados, na sua maior parte, também como
resíduos não perigosos.
Será no entanto de realçar, tal como atrás referido, que os resíduos considerados não perigosos
quando contaminados com substâncias perigosas passam a ser considerados resíduos perigosos.
Constata-se assim que a maioria dos resíduos produzidos durante a fase de construção são não
perigosos. Adicionalmente é de referir, que durante a fase de construção será adotado um sistema de
gestão de resíduos, de modo a cumprir o estabelecido no regime geral da gestão de resíduos, o qual se
encontra estabelecido no Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, e no caso específico dos Resíduos de Construção e
Demolição, o disposto no Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua atual redação.
Todos os resíduos produzidos serão devidamente triados e acondicionados em recipientes próprios,
devidamente identificados com o respetivo código LER, nomeadamente, no que diz respeito aos
resíduos perigosos, os quais deverão ser armazenados em locais devidamente impermeabilizados e
com cobertura, de forma a evitar contaminações da envolvente, e posteriormente conduzidos a
operador devidamente licenciado/autorizado à sua receção.
Desta forma, e tendo em conta que os resíduos serão encaminhados para destino final adequado, e
que a sua produção é diluída ao longo da empreitada que se prevê de 15 meses, os impactes
resultantes da gestão de resíduos produzidos em obra serão não significativos.
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5.10.3 Fase de Exploração
Na fase de exploração, aquando da realização de dragagens de manutenção, não é expectável que os
sedimentos dragados sejam classificados como resíduos, uma vez que nas dragagens realizadas até
ao momento os sedimentos são classificados como de Classe 1 ou 2 e portanto depositados no mar em
locais licenciados para o efeito.
Por outro lado, os resíduos produzidos pelo funcionamento das dragas assim como decorrentes do
aumento do tráfego marítimo não é expectável que tenha um impacte significativo neste descritor dado
que o Porto da Figueira da Foz dispõe de um Plano de Receção e Gestão de Resíduos que assegurará
o acondicionamento e destino final adequado dos resíduos porduzidos nesta fase.
Os impactes nos resíduos na fase de exploração do projeto são assim classificados de negativos,
reduzidos, permanentes mas reversíveis.

5.10.4 Alternativa Zero
A Alternativa Zero corresponde à não concretização do projeto, implicando a manutenção da situação
atual caracterizada na situação de referência.

5.10.5 Síntese de Impactes
Face às operações previstas na fase de construção, os resíduos produzidos são essencialmente
constituídos por resíduos de construção e demolição e por resíduos de embalagens. O funcionamento
do estaleiro dará origem a resíduos equiparados a urbanos. Em ambos os casos não prevê que a
produção de resíduos seja elevada, sendo que a sua perigosidade se restringirá a uma minoria da
tipologia de resíduos produzidos.
Tendo em conta que os resíduos serão encaminhados para destino final adequado, e que a sua
produção é diluída ao longo da empreitada, e uma vez que existem operadores de resíduos licenciados
no concelho com capacidade para absorver a quantidades produzidas, para a maioria das tipologias
produzidas, os impactes serão não significativos, como se pode verificar na síntese apresentada na
Tabela 5.11.
Relativamente aos materiais resultantes das operações de dragagem a realizar nas fases de construção
e exploração, integrando-se estes, segundo a classificação definida na Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
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novembro, na Classe 1 (95%) e Classe 2 (5%), não são considerados resíduos, podendo ser
depositados em meio aquático, sendo que no caso de Classe 2 se deverá ter em consideração as
características do meio recetor e o uso legítimo do mesmo. Assim, e tendo ainda em consideração que
o seu destino final será realizado em locais já licenciados à APFF para receção deste tipo de
sedimentos, os impactes resultantes da produção de dragados serão nulos.
Ao nível dos resíduos produzidos pelas dragas e pelo aumento do tráfego marítimo durante a fase de
exploração do projeto e dado que o porto dispõe de um Plano de Receção e Gestão dos Resíduos
produzidos pelos navios considera-se que embora o impacte seja negativo, este será pouco
significativo.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Atividades gerais de construção e funcionamento do estaleiro

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (13)

E

Resíduos produzidos pelas dragas de manutenção e pelo aumento do tráfego
de navios

-

Dir.

R (1)

P (2)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (13)

Fase

C

Impacte

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.11 – Síntese de Impactes na Gestão de Resíduos
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5.11 BIODIVERSIDADE E VALORES ECOLÓGICOS
5.11.1 Metodologia
O projeto em análise desenvolve-se integralmente em meio aquático, num trecho do estuário do
Mondego morfologicamente alterado e enquadrado por um tecido urbano denso e contínuo. As
interferências com o meio terrestre apresentam-se marginais, limitando-se à frente de obra do
prolongamento das estruturas acostáveis, que se desenvolve na íntegra em zona portuária.
No presente ponto é assim efetuada a avaliação de impactes do projeto em estudo sobre a
biodiversidade e valores ecológicos em presença no ecossistema aquático, para as diferentes fases de
projeto, tendo em conta os fatores introduzidos/modificados pelo projeto que contribuem para a
alteração e/ou perturbação dos habitats e das comunidades bentónicas e pelágicas atualmente
existentes. Face à importância das áreas envolventes ao projeto para a avifauna, a avaliação de
impactes é igualmente direcionado às alterações de habitat e perturbação da comunidade de aves
limícolas e marinhas.
Identificam-se como principais ações perturbadoras as dragagens de primeiro estabelecimento e a
deposição dos materiais dragados em meio aquático, uma vez que o prolongamento das estruturas
acostáveis, demolição dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros, e implantação e funcionamento das áreas
de apoio à obra apresentam uma afetação indireta e marginal.
A avaliação de impactes contemplou ainda a avaliação da Alternativa Zero.

5.11.2 Fase de Construção
Na fase de construção, as dragagens de primeiro estabelecimento e subsequente depósito de materiais
em meio marinho constituem as ações de projeto com impactes mais expressivo. Os mesmos são
avaliados nos pontos seguintes.
O prolongamento das estruturas acostáveis, com cravamento de estacas em meio aquático, e a
destruição dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros, que implica a perda de substrato de fixação de
macroalgas e de moluscos, representam alterações confinadas e de expressão reduzida. O mesmo se
aplica a eventuais efeitos indiretos de potenciais derrames de combustíveis (ou óleos) inerentes ao
funcionamento do estaleiro e circulação/movimentação das máquinas na frente de obra.
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Os impactes no prolongamento das estruturas acostáveis e remoção dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros classificam-se de negativos, diretos, porém de magnitude reduzida. São ainda
permanentes, irreversíveis, certos e confinados. Importa salientar que o recurso afetado é de
reduzido valor, fruto do carácter artificializado dos mesmos, como é patente pela ocupação dos
presentes espaços por macroalgas verdes e castanhas de alargada distribuição, pelo que os impactes
assumem reduzido significado.
O impacte na frente de obra, inerentes aos derrames acidentais, classifica-se de negativo, indireto e
de magnitude reduzida. São ainda temporário, reversível, incerto e confinado. Este impacte
assume portanto reduzido significado.

5.11.2.1 Dragagens de primeiro estabelecimento
Das ações de dragagem de primeiro estabelecimento resulta, no essencial, uma perturbação dos meios
pelágicos e bentónicos e das respetivas comunidades associadas. A perturbação dos comportamentos
e perda efetiva de habitats resulta da/o:
•

Ressuspensão de sedimentos, com consequente aumento de turvação e degradação da
qualidade da água;

•

Remoção do substrato arenoso, com afetação direta das comunidades bentónicas, em
particular dos macroinvertebrados;

•

Aumento do ruído subaquático, com consequente alteração dos padrões de movimento e
ocupação da comunidade faunística presente;

•

Aumento do ruído ambiente, com consequente alteração dos padrões de movimento e
ocupação da comunidade avifaunística marinha e limícola do estuário do Mondego.

Importa ainda salientar que a alteração topo-hidrográfica da área a dragar poderá igualmente ter
implicações na hidrodinâmica do ecossistema, e portanto, com incidência não só na área de afetação
direta, mais também numa envolvente mais alargada. Todavia, de acordo com os resultados de
modelação matemática efetuada no quadro do presente projeto (Orthodrome, 2015 [Anexo 3 do
Volume 3 – Anexos]), verifica-se que as condições hidrodinâmicas e de regime sedimentar se
encontram praticamente inalteradas. No estuário, o prisma de maré mantêm-se sensivelmente na
mesma, bem como os níveis de salinidade (apesar de um ligeiro incremento na área de dragagens, já
de si dominada por espécies essencialmente marinhas).
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Os resultados apontam igualmente para um ligeiro incremento da velocidade em vazante, na zona do
anteporto, que induz uma redução de transporte sedimentar a sul da cabeça do molhe norte. Estas
alterações são assim extremamente confinadas, sem implicações no normal funcionamento do
ecossistema, em particular das zonas a montante da área de projeto.
De referir ainda que o trecho do estuário a intervir corresponde a um setor que já foi alvo de numerosas
intervenções, nas margens e leito, do qual resultou um espaço homogéneo, ocupado, no essencial, por
espécies oportunistas que favorecem o processo de rápida recolonização, e portanto adaptadas a
meios perturbados. O ambiente em estudo é ainda alvo de várias perturbações periódicas, inerentes às
dragagens de manutenção necessárias a manter as atuais cotas de serviço.
Com as dragagens de primeiro estabelecimento é expectável a ressuspensão de sedimentos na coluna
de água com aumento respetivo, com afetação em particular das espécies pelágicas, nomeadamente
pertencentes ao grupo da ictiofauna, que se deslocarão para locais não perturbados. Importa no entanto
salientar que as dragagens normalmente não geram mais sedimentos suspensos que as operações de
navegação comercial, pesca de arrasto ou os gerados durante tempestades severas. Mais ainda,
eventos naturais como tempestades, inundações e marés altas podem aumentar os sedimentos
suspensos sobre áreas bastante maiores e por períodos maiores que as operações de dragagem
(Environment Canada, 1994 in UK MARINE, 2015). Reforça ainda o facto de as dragagens serem
realizadas com recurso a dragas hidráulicas de aspiração, que reduz o efeito de ressuspensão (a
turvação concentra-se essencialmente no fundo). Assim, não são expectáveis alterações importantes,
no que se refere à ressuspensão de sedimentos, relativamente ao atualmente existente. Saliente-se por
fim que os sedimentos a dragar são de classe 1 e 2, pelo que não são expectáveis contaminações na
água que possam interferir com as comunidades bióticas locais.
O impacte classifica-se deste modo de negativo, direto, certo e de magnitude reduzida. É ainda
temporário (duração das dragagens é de 3 meses) e reversível, confinado a envolvente das dragas.
Conforme referido anteriormente a comunidade biótica afetada é maioritariamente composta de
espécies oportunistas e de elevada mobilidade que se deslocam para áreas adjacentes à frente de
obra. O impacte assume deste modo reduzido significado.
O impacte poderá assumir maior significado se se verificar a afetação de espécies diádromas em
períodos de migração, como é o caso da enguia ou ainda lampreia-marinha, com elevado interesse
conservacionista. Este impacte pode no entanto ser evitado, caso se realizem as dragagens fora dos
períodos de migração, o que é exequível uma vez que o período previsto de dragagem é de apenas 3
meses, para um período de obra de 15 meses.
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As dragagens implicam igualmente uma afetação direta das comunidades bentónicas, presentes na
superfície ou enterrados nas camadas superficiais dos sedimentos a dragar. A remoção dos sedimentos
afeta em particular a comunidade de macroinvertebrados bentónicos, uma vez que no que se refere à
flora aquática, a mesma se fixa em substrato duro ao longo das margens do estuário na zona intertidal.
A comunidade afetada caracteriza-se por espécies de espaços perturbados e de ambientes instáveis,
ou seja espécimes oportunistas que favorecem o processo de rápida recolonização que acelera a
reconstituição dos ecossistemas perturbados, mitigando os impactes da dragagem (Bemvenuti et al.,
2005; Bolam, 2003; Rees, 2003; Smith, 2001; Rule, 2001 in JUNIOR et al., 2012).
Este impacte classifica-se de negativo, certo, direto e de magnitude moderada, atendendo à
dimensão da área de intervenção e do volume a dragar. O impacte é todavia temporário, sendo
posteriormente expectável a recuperação da comunidade afetada, pelo que o mesmo também é
considerado de reversível. O impacte é ainda localizado, sendo afetado uma comunidade de reduzido
valor e capaz de uma rápida recolonização de espaços. O mesmo assume deste modo reduzido
significado.
A remoção de sedimentos por sucção pode ainda implicar a aspiração (e consequente morte), para
além dos organismos enterrados no sedimento, de espécimes que se desloquem nos fundos,
nomeadamente espécies ictiofaunísticas bentónicas. Este impacte pode assumir maior relevância caso
se verifique afetação de espécies de elevado interesse conservacionista, como são o caso da enguia e
lampreia-marinha. Todavia, e como foi anteriormente referido, este impacte pode ser evitado caso se
realizarem as dragagens fora do período migratório das mesmas, nomeadamente entre dezembro e
abril.
A remoção de sedimentos constitui igualmente uma perda temporária de habitat, nomeadamente das
camadas superiores de sedimentos. Todavia, importa salientar que após a conclusão das intervenções
as condições hidromorfológicas serão semelhantes às atualmente existentes. Conforme referido
anteriormente, apesar da alteração da topo-hidrografia não são expectáveis alterações de relevo na
hidrodinâmica do estuário, nem na morfologia dos fundos (mantêm-se o substrato fino homogéneo).
Neste sentido, o impacte inerente à alteração de habitats classifica-se de negativo, certo, direto e de
magnitude reduzida. É ainda temporário e reversível, e localizado. Assume-se como de não
significativo, uma vez que essa mesma alteração coincide com um espaço profundamente alterado.
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O ruído gerado pelo equipamento de dragagem pode igualmente criar perturbação, sendo expectável o
afugentamento das espécies de maior mobilidade (fauna piscícola).
A água constitui-se como um excelente meio para a transmissão do som devido à sua elevada
densidade molecular. O som propaga-se cerca de 5x mais rápido pelo mar que no ar (cerca de 1500 vs
300 m/s) e as frequências baixas podem deslocar-se centenas de quilómetros com reduzida perca de
energia, permitindo comunicações de longa distância, mas igualmente um impacto de maior distância
sobre os animais aquáticos (CBD, 2012).
Essa perturbação assume maior significado nas ações de dragagem que compreendem quebramento
de rocha. Porém, de acordo com Reine et al. (2014), numa análise comparativa com o ruído produzido
por navios comerciais de grande calado, verifica-se que as emissões são mais importantes pela
navegação comercial. Deste modo, o ruído subaquático produzido pela operação das dragas não
deverá diferir muito do atualmente associado ao movimento de navios comerciais. As dragagens em
geral produzem níveis reduzidos de energia sonora e geralmente são dispersas ao longo do tempo,
pelo que os impactes serão reduzidos (LFR, 2004; ECORP, 2009; WODA, 2013). Recorde-se que a
área de projeto corresponde a um trecho do estuário atualmente perturbado, com diversas fontes de
ruído, pelo que o acréscimo inerente às operações de dragagem apesar de negativo, certo e direto, é
de magnitude reduzida. É ainda temporário e reversível, assumindo um reduzido significado.
Para além do ruído subaquático, há ainda que considerar um acréscimo dos níveis sonoros à superfície,
com consequente afastamento da fauna local, em particular a avifauna, que ocupa de facto a área de
projeto e envolvente próxima. Importa no entanto referir que o ambiente afetado já se encontra de si
perturbado, tendo em conta o movimento atual de embarcações comerciais e o enquadramento da área
a dragar por um meio urbano. De referir que as principais espécies presentes são maioritariamente
cosmopolitas e adaptadas ao meio urbano. É igualmente expectável que a perturbação seja limitada a
um espaço relativamente confinado, uma vez que o acréscimo de ruído se limita a um raio de cerca de
200 m em torno da draga (ver ponto 5.9.2). O impacte classifica-se deste modo de negativo, certo,
direto e de magnitude reduzida. É ainda temporário e reversível, sendo igualmente confinado.
Assume reduzido significado por afetar, essencialmente espécies cosmopolitas adaptadas a este tipo de
perturbação.
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5.11.2.2 Deposição de dragados
Da deposição dos materiais dragados em meio marinho verifica-se uma perturbação dos meios
pelágicos e bentónicos e das respetivas comunidades associadas. A perturbação e alteração de
habitats decorre da/o:
•

Suspensão de sedimentos, com consequente aumento de turvação e degradação da qualidade
da água;

•

Soterramento das comunidades bentónicas, com a deposição dos dragados sobre os fundos
dos locais de depósito;

•

Alteração de substrato por deposição de materiais de granulometria distinta (local de depósito
dos materiais rochosos).

Os efeitos da suspensão de sedimentos são similares aos da dragagem, perturbando o comportamento
de espécies de maior mobilidade (afugentamento), nomeadamente peixes e cetáceos. A pluma de
sedimentos gerada é contudo superior ao das dragagens. Este impacte é todavia limitada no tempo e
no espaço, pelo que se considera que não assumirá significado. De referir ainda que o depósito
coincide com o local atualmente utilizado para as dragagens de manutenção, pelo que se trata de um
local já perturbado. O impacte classifica-se assim de negativos, diretos, prováveis e de magnitude
reduzida. São ainda temporários, reversíveis e confinados, sendo o valor da área afetada reduzida.
A deposição de dragados poderá implicar ainda o soterramento de comunidades bióticas dos fundos
dos locais de deposição.
Os sedimentos arenosos serão depositados ao largo da costa, entre as batimétricas -5 e -10 m. Este
local de deposição dos materiais arenosos encontra-se assim ainda em zona de marés e rebentação, e
com substrato fino, que não permite a fixação de plantas marinhas. Para além disso, e conforme
referido anteriormente, o referido local tem sido utilizado para deposição dos materiais resultantes das
dragagens de manutenção do Porto da Figueira da Foz, ou seja, em zona previamente perturbada. A
influência do material depositado, no âmbito das dragagens de manutenção, não aparenta contudo ditar
uma alteração significativa da comunidade, tendo em conta os últimos dados de monitorização das
comunidades de macroinvertebrados no referido local de depósito (MONITAR, 2016), que não apontam
para diferenças estatisticamente significativas entre a zona de intervenção e controlo. Tal poderá estar
relacionado com o reduzido período de permanência dos sedimentos dragados no local, sendo os
mesmos rapidamente transportados pela deriva litoral.
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Não são assim expectáveis impactes expressivos neste sentido. O impacte relativo ao soterramento da
comunidade biótica classifica-se deste modo de negativo, direto, provável e de magnitude reduzida.
É ainda temporário e reversível, sendo expectável uma rápida recuperação da comunidade após o
final das deposições. O impacte é ainda confinado e assume reduzido significado.
Os materiais rochosos serão depositados na batimétrica -30 m, em área homogénea, e dominada por
estrato fino. Neste local poderá existir soterramento de algumas algas fotófilas e animais bentónicos,
mas que não se espera de significativo, atendendo ao volume de dragados (6% do total de dragados).
Importa no entanto referir que a deposição deste material poderá constituir um impacte positivo
importante, através da colocação destes blocos de calcário em fila, e com reduzidas dimensões, criando
condições para a formação de um recife artificial.
São inúmeras as vantagens deste tipo de estruturas em rocha, nomeadamente: a) Compatibilidade com
o ambiente marinho, b) a rocha é muito estável e durável, c) é um bom atrativo para os peixes e fornece
uma boa superfície para os organismos incrustantes; d) Partículas de diferentes dimensões podem ser
usadas para acomodar diferentes estádios de vida das espécies de interesse (Fabi et al., 2015).
O impacte da deposição do material rochoso, com consequente criação de recife artificial classifica-se
deste modo de positivo, direto, provável e magnitude reduzida (face ao reduzido volume de
materiais rochosos). O impacte é ainda permanente e irreversível, sendo contudo localizado.

5.11.3 Fase de Exploração
Nesta fase os potenciais impactes na biodiversidade e valores ecológicos advêm do funcionamento e
operação do porto, com as novas cotas de exploração, e das dragagens de manutenção.
No que concerne à exploração propriamente dita, traduzida pela operação do porto com as condições
de navegabilidade melhoradas pelo aprofundamento do canal de navegação, não se espera que o
previsível aumento da dimensão média dos navios não se traduza num aumento proporcional em
termos de carga movimentada. É expectável um aumento de navios de mercadoria de 540 para
680 navios/ano, o que significa um acréscimo de 25%. Este acréscimo não se afigura como uma
alteração expressiva às condições atuais, que já representam impactes na comunidade biótica,
decorrente do ruído subaquático gerado pelo movimento dos navios e da ressuspensão de sedimentos
inerente ao movimento dos mesmos.
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Conforme referido anteriormente, as alterações topo-hidrográficas pouca ou nenhuma influência
apresentam na hidrodinâmica e regime sedimentar do estuário do Mondego, pelo que não são
expectáveis alterações de habitats, face aos atualmente presentes, os quais já traduzem um ambiente
fortemente perturbado.
Os impactes classificam-se deste modo de negativos, diretos, prováveis e de magnitude reduzida.
Estes são permanentes e parcialmente reversíveis, porém ocasionais. São ainda confinados à área
portuária, assumindo um significado pouco expressivo.
Relativamente às dragagens de manutenção, os seus efeitos são em tudo semelhantes aos verificados
na fase de construção, assumindo, todavia, uma magnitude reduzida, tendo em conta os volumes
menos importantes de dragagem. A afetação dos organismos bentónicos (principais afetados) será
compensada a curto e médio prazo, pela recolonização dos locais intervencionados, com novos
recrutamentos biológicos e o gradual assoreamento.
Para intervenções de escala pequena, como serão as dragagens de manutenção, o rácio limite/área da
superfície da área intervencionada é mais elevado que em áreas maiores, pelo que a colonização
através da migração de adultos a partir de áreas da envolvente não intervencionadas pode facilitar a
recuperação (Wilber & Clarke, 2007).
Os organismos de características “oportunistas” serão os primeiros a colonizar estas “novas” áreas, no
curto prazo (ainda na fase de construção), como por exemplo o anelídeo bentónico Capitella capitata,
geralmente associado a comunidades pobres e a ambientes contaminados. A recuperação completa da
comunidade previamente existente à dragagem ocorrerá muito mais lentamente, a médio prazo, e
dependerá igualmente do sedimento subjacente e de eventuais ações de manutenção dos canais
dragados.
No que se refere à deposição dos dragados de manutenção, os mesmos serão depositados no mesmo
local que para os dragados de primeiro estabelecimento, e dos atuais dragados de manutenção.
Conforme referido anteriormente, na fase de construção, não são expectáveis alterações significativas
da comunidade bentónica. Tal, se tem vindo a verificar nas monitorizações das atuais dragagens de
manutenção (MONITAR, 2016), que não tem assinalado diferenças significativas na estrutura da
comunidade.
O impacte das dragagens de manutenção classifica-se assim de negativo, direto, certo e de
magnitude reduzida. O impacte é ainda temporário, reversível e confinado, assumindo reduzida
expressividade.
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5.11.4 Alternativa Zero
A Alternativa Zero levará à manutenção das atuais características e condições locais, e portanto, do
atual funcionamento do porto e das dragagens de manutenção das cotas de serviço, com deposição no
litoral da Cova-Gala. A não concretização do projeto não contempla igualmente a dragagem de
materiais rochosos, o que se pode traduzir numa perda dos benefícios da criação de um recife artificial,
que beneficie as comunidades bióticas do litoral. Todavia, conforme anteriormente referido, este
impacte será pouco expressivo face ao volume de rocha, pelo que se assume de não significativo.

5.11.5 Síntese de Impactes
Os principais impactes na biodiversidade e valores ecológicos advêm das operações de dragagem e
deposição. Os mesmos traduzem-se na alteração da topo-hidrografia dos atuais fundos marítimos e
estuarinos e, consequentemente, dos habitats aquáticos, e na afetação direta da comunidade bentónica
(em particular dos macroinvertebrados situados nos sedimentos superficiais), com consequente
redução de biomassa e diversidade. A deposição de materiais dragados constitui igualmente uma
alteração morfológica dos fundos, das condições na coluna de água (turvação) e uma interferência
direta da comunidade bentónica (por soterramento). Esta deposição assume todavia um carácter
positivo no caso dos materiais rochosos, que, mediante correta deposição, poderão constituir um recife
artificial, potenciador de diversidade e de biomassa (Tabela 5.12).
Os impactes assumem maior significado na fase de construção, fruto da interferência direta das
dragagens de primeiro estabelecimento, e da deposição no meio marinho. Verifica-se todavia que,
atendendo à composição da comunidade biótica na área de incidência direta do projeto, moldada pelas
constantes alterações morfológicas no Mondego (expansão portuária, dragagens de manutenção, entre
outros), e pela atividade portuária (atual movimentação de embarcações e navios), e da sua capacidade
de adaptação a meios perturbados (espécies cosmopolitas e de elevada capacidade de recolonização),
o significado dos impactes é reduzido. A eventual perturbação de espécies de maior relevo ecológico
(migradores piscícolas diadromos) é evitável, mediante uma calendarização adequada das ações de
dragagens, que, de acordo com o Projeto de Execução, são concentradas no tempo (3 meses). Os
impactes são assim globalmente negativos, porém não significativos. Excetua-se o caso da alteração
de habitats no local de deposição de material rochoso, do qual resulta a criação de um “recife” artificial
benéfico às comunidades bióticas, que se traduzem num impacte positivo. Tendo em conta o reduzido
volume de material rochoso e, consequentemente, da área de deposição, o mesmo assume-se como
não significativo.
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Na fase de exploração, os principais impactes encontram-se relacionados com as ações de dragagens
de manutenção, que apesar de semelhantes no seu efeito, assumem uma magnitude mais reduzida
(tendo em conta aos volumes dragados), e com o acréscimo de movimento de navios na zona portuária,
com consequente perturbação das comunidades bióticas locais. Não é contudo expectável que os
impactes diferam substancialmente dos atualmente decorrentes da atividade portuária (onde já ocorrem
dragagens de manutenção e onde já se verifica perturbação pela circulação de navios), pelo que apesar
de negativos, os impactes consideram-se de não significativos.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Perturbação da comunidade biótica por ressuspensão de sedimentos
(dragagens)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Perturbação da comunidade biótica e alteração de habitats pela remoção do
substrato arenoso (dragagens)

-

Dir.

M (3)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (16)

Perturbação da comunidade biótica aquática inerente ao aumento do ruído
subaquático

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (14)

Perturbação da avifauna inerente ao aumento do ruído na área de dragagem

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (13)

Perturbação da comunidade biótica por ressuspensão de sedimentos
(deposição de dragados)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (11)

Soterramento da comunidade biótica pelo material dragado (deposição de
dragados)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (11)

Criação de um recife artificial (deposição de dragados rochosos)

+

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (2)

P (2)

D (3)

M (3)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Fase

Impacte

C

(cont.)
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Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

E

Soterramento e perturbação da comunidade biótica pelo material dragado
(deposição de dragados de manutenção)

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (11)

Perturbação da comunidade biótica pelo acréscimo de movimentação de
navios de mercadoria

-

Dir.

R (1)

P (2)

PRev. (2)

P (2)

OS (2)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

NCL (2) NMC (2)

Significância

Duração

Dir.

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Magnitude

-

Escala

Efeito

Perturbação da comunidade biótica e alteração de habitats pela remoção do
substrato arenoso e ressuspensão de sedimentos (dragagens manutenção)

Fase

Impacte

Sentido

(cont.)

NS (14)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.12 – Síntese de Impactes na Biodiversidade e Valores Ecológicos
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5.12 PAISAGEM
5.12.1 Metodologia
A introdução de elementos exógenos no território implica alterações sobre os vários elementos que
constituem no seu todo a Paisagem, como o são a rede hidrográfica, a ocupação atual dos solos, o
relevo e geologia, entre outros. Todavia, as alterações introduzidas em cada um destes elementos são
avaliadas de forma individual, pelo que no presente ponto são somente avaliados os impactes
relacionados com a alteração do ambiente visual da área de estudo.
Os impactes visuais negativos resultam fundamentalmente da intrusão visual que o projeto em estudo
irá introduzir no território, tendo em conta as suas características visuais mais relevantes (extensão e
altimetria) e a presença de recetores humanos sensíveis (visibilidade) às alterações decorrentes da sua
construção e exploração. O significado deste impacte visual decorre ainda da sensibilidade da
paisagem afetada pelos elementos de projeto, que foi aferida (na situação de referência) pela análise
integrada da qualidade e capacidade de absorção visual da paisagem.
Em suma, as alterações que o projeto irá provocar na paisagem são analisadas tendo em consideração
as características visuais do projeto e as características visuais da paisagem na qual este se
desenvolve, tendo por base a caracterização efetuada no ponto 4.9.
Relativamente às características visuais do projeto importa descrever os aspetos que se irão impor de
forma mais acentuada na envolvente paisagística. As transformações previstas no projeto são as
seguintes:
•

Presença de Dragas de Sucção, Arrasto e Porão (TSHD), e dragas mecânicas (no caso dos
materiais rochosos), no plano de água;

•

Infraestruturas de apoio à obra: implantação de estaleiros e movimentação de máquinas e de
veículos na frente de obra do prolongamento das estruturas acostáveis;

•

Execução do prolongamento das estruturas acostáveis e remoção dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros, e implantação do Pontão de Estacionamento de Rebocadores.

Estas ações pouco interferem com as atuais características visuais da paisagem, marcada pelos
elementos náuticos e toda a atividade da atual infraestrutura portuária, nomeadamente pela circulação
de vários navios e embarcações no canal interior, anteporto e barra, nas quais se incluem dragas afetas
às dragagens periódicas de manutenção das cotas de serviço do canal de navegação.
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O prolongamento das estruturas acostáveis, como o nome indica, constitui um prolongamento de uma
infraestrutura existente, que manterá as características texturais e cromáticas atualmente existente.
O estaleiro geral de obra e movimentos de máquinas e veículos estarão limitados à área portuária,
nomeadamente à zona do Cais de Carga Geral e Terminal de Granéis Sólidos, atualmente composta
por vários elementos de cariz industrial, como gruas, contentores, veículos pesados de carga, entre
outros.

5.12.2 Análise de intrusão visual
A intrusão visual é tanto mais gravosa quanto mais visível for o elemento introduzido no território. Para a
sua análise, recorre-se à definição de bacias visuais de cada um dos elementos de projeto,
nomeadamente para o “canal de navegação” (Figura 5.12), que inclui igualmente o prolongamento das
estruturas acostáveis e remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros, e para “local de depósito dos
dragados arenosos” (Figura 5.13). Relativamente ao depósito dos materiais rochosos, o mesmo situase a mais de 10 km da linha de costa, pelo que não foi contemplado na análise.
A determinação das referidas bacias visuais teve como base o Modelo Digital do Terreno (MDT), ou
seja, foi exclusivamente baseada no relevo, não tendo por isso sido considerados os aspetos
relacionados com o uso do solo, pelo que, à partida, as bacias visuais geradas são de certeza de
dimensão superior à realidade. Considerou-se como verdadeiro que os aglomerados populacionais e
troços das vias de comunicações principais da envolvente visíveis das dragas e restantes elementos de
projeto, também apresentam visibilidades para aqueles pontos.
Atendendo a que o principal impacte em termos paisagísticos será a alteração estrutural da paisagem e
sua perceção visual pelos observadores da envolvente durante as fases de construção e exploração, a
qual decorre das ações de construção e posteriormente da presença física das estruturas, considerouse importante identificar a abrangência visual dessas intervenções.
Na cartografia elaborada marcou-se, assim, as bacias visuais das intervenções geradas a partir das
cotas mais elevadas das dragas, que corresponderão ao impacte visível mais relevante do projeto, que
será tanto mais elevado quanto menor for a capacidade visual e maior for a qualidade visual e a
sensibilidade da paisagem afetada.
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-64000

-62000

-60000

-58000

¯

Área de estudo

Projeto
56000

Áreas a dragar e reforço/consolidação pontual das
margens
Ampliação da estrutura do cais existente
Pontão para acostagem de rebocadores
Remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros
Depósito de dragados - Arenosos
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As simulações das bacias visuais foram efetuadas considerando os seguintes parâmetros:
•

10 m de altura acima da água (altura considerada para as dragas);

•

360º no plano;

•

90º a -90º na vertical;

•

Raio de 3 000 m para o canal de navegação e local de depósito de dragados.

Importa também referir, neste âmbito, que a bibliografia da especialidade identifica que a nitidez de
leitura dos elementos que integram a paisagem se vai esbatendo à medida que aumente a distância a
que se encontra o observador, nomeadamente:
•

Até 500 m, ocorre uma boa qualidade de perceção visual;

•

Entre 500 e 2 000 m, ocorrem zonas de média qualidade da perceção visual;

•

Distâncias superiores a 2 000 m, é já notória a reduzida qualidade da perceção visual.

Como se constata da análise das figuras referidas, elaboradas de acordo com a metodologia definida,
as zonas do Canal de Navegação e Depósito de Dragados Arenosos apresentam-se, de um modo
geral, com grandes bacias visuais dentro da área de estudo. Essas bacias coincidem, na sua maioria,
com o espaço marítimo e estuarino, e portanto, de reduzida acessibilidade viusal. Os pontos de
acessibilidade visuais coincidentes com a rede viária e aglomerados populacionais, onde o impacte
assume maior significado, distribuem-se por sua vez na envolvente imediata da área de dragagem
(marginal da Figueira da Foz e áreas portuárias) e ao longo dos espaços balneares do litoral da Figueira
da Foz.
Importa referir que no caso das visibilidades a partir da cidade da Figueira da Foz, a mesma se limita à
primeira linha de edificado da marginal do Mondego (Avenida Foz do Mondego [zona portuária]) e das
zonas de praia (Avenida Brasil [Figueira da Foz] e Avenida Infante Dom Pedro [Buarcos]), uma vez que
as dimensões do edificado constituem uma barreira visual aos observadores situados nos arruementos
e edifícios presentes no interior da Cidade. O principal aglomerado a sul do Mondego (São Pedro da
Cova Gala) não apresenta visibilidades para as áreas de projeto.
Seguidamente é feita a avaliação de impactes para as fases de construção e exploração do projeto na
paisagem, atendendo à intrusão visual do mesmo, bem como da qualidade, capacidade de absorção e
sensibilidade visual da paisagem afetada.
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5.12.3 Fase de Construção
De um modo geral, à fase de construção encontra-se associada uma série de impactes negativos,
embora a maioria de caráter temporário, cuja magnitude de ocorrência, tanto temporal como espacial,
depende da intensidade da ação, ou seja, do grau de desorganização do espaço, bem como do grau de
visibilidades da área de intervenção.
É também nesta fase que serão implementadas as ações de carácter definitivo, transmissíveis à fase de
exploração e que, portanto, irão atribuir uma nova leitura à paisagem.
Associadas às intervenções passíveis de ocasionar a desorganização espacial e funcional da paisagem
podem indicar-se as seguintes ações:
•

A circulação de dragas no canal de navegação e de e para os locais de deposição de dragados;

•

A circulação de maquinaria pesada e deposição de materiais de construção nas frentes de
obra.

Relativamente à modificação da estrutura da paisagem e implantação de novos elementos/remoção de
elementos existentes são de realçar as seguintes ações:
•

Implantação do estaleiro geral de obra;

•

Prolongamento das estruturas acostáveis do Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos;

•

Implantação do Pontão de Rebocadores;

•

Remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros

A presença de draga(s) de sucção, arrasto e porão, bem como de draga(s) mecânicas (remoção de
material rochoso), representam uma diminuição da qualidade da paisagem na generalidade da área de
intervenção. As dragas não constituem todavia um elemento novo, numa paisagem fortemente marcada
pela atividade portuária, como é o estuário e barra do Mondego, e ainda litoral da Figueira da Foz. As
dragas integram o conjunto de embarcações que operam na área de projeto, nomeadamente aquando
das ações periódicas de dragagens de manutenção que ocorrem atualmente, para manutenção das
cotas de serviço. A ocorrência de dragas é todavia espaçada no tempo, estando essencialmente
associado à atividade anteriormente referida. As dragas de sucção, arrasto e porão, são contudo
facilmente confundíveis com outras embarcações comerciais que ocorrem no Porto da Figueira da Foz,
pelo que as mesmas não constituem, em si, um elemento estranho numa paisagem caracterizada por
elementos náuticos.
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Importa ainda referir que a acessibilidade visual às áreas de atuação das dragas se limita, a norte do
Mondego, às marginais da Figueira da Foz, nomeadamente à primeira linha de edificado que enquadra
o Porto Comercial da Figueira da Foz, e o edificado (e respetivas vias de acesso) do litoral da cidade
(zona de praias) que se estende até Buarcos.
A sul, os pontos de observação de maior sensibilidade situam-se imediatamente a sul do Porto de
Pesca, e no Parque de Campismo do Cabedelo. Saliente-se que mesmo nestes casos as
infraestruturas portuárias que enquadram a área de intervenção funcionam como barreira visual,
nomeadamente estaleiros naviais e Porto de Pesca a sul, Porto Comercial e Marina a norte, e ainda o
molhe norte no que se refere à zona de Praias da Figueira da Foz.
O principal ponto de acessibilidade visual corresponde à Ponte Edgar Cardoso, porém, os observadores
situam-se em movimento, pelo que a sua percepção das dragas será reduzido. Acresce o facto da
panorâmica visível à partir da Ponte Edgar Cardoso apresenta uma heterogeneidade de elementos, que
acabarão por absorver a presença da(s) dragas(s).
No que se refere à zona de depósito dos materiais arenosos, os principais pontos de acessibilidade
visual coincidem com as zonas de praia, cuja ocupação é de cariz estival.
Importa por fim salientar que a presença de dragas é concentrada no tempo, estando previsto que as
operações de dragagem ocorram num período de três meses.
O impacte classifica-se deste modo de negativo, direto, certo, porém de magnitude reduzida, dado a
sua reduzida expressão no espaço e tempo. É ainda temporário e reversível, e localizado. Apesar da
área de dragagem e deposição de dragados apresentar uma sensibilidade visual de média a elevada,
importa referir que a draga(s) não constituirá um elemento “estranho” numa paisagem caracterizada
pela presença permanente de navios e embarcações comerciais de características cénicas e texturais
similares, pelo que se assume de não significativo.
No que se refere à circulação de maquinaria e veículos pesados, afeta às obras de prolongamento das
estruturas acostáveis e ao pontão de rebocadores, as mesmas circularão dentro da área portuária,
nomeadamente entre o estaleiro geral de obra e as frentes de obra. O tipo de equipamento utilizado é
em tudo similar aos equipamentos presentes no porto, cujo funcionamento já integra a circulação de
veículos pesados, deposição temporárias de materiais, funcionamento de guindastes, entre outros. É no
entanto expectável um movimento acentuado nas frentes acostáveis, comparativamente ao atualmente
existente, porém assumirá pouco significado. Importa por fim referir que as frentes de obra se situam
em área de qualidade e sensibilidade visual média a baixa, pelo que não são expectáveis impactes
expressivos.
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O impacte classifica-se assim de negativo, direto, certo e de magnitude reduzida. São ainda
temporários, reversíveis e confinados, e não significativos.
As estruturas acostáveis constituem um novo elemento na paisagem, que implica igualmente uma
alteração na estrutura da mesma. Estas infraestruturas de projeto consistem no entanto no
prolongamento de uma infraestrutura existente. Esse prolongamento é pouco expressivo, sendo o
mesmo de apenas 5,5 m. Este prolongamento assume deste modo pouca expressão na paisagem,
mantendo, no essencial, a estrutura da mesma (o prolongamento mantem a estrutura, textura e aspetos
cromáticos dos cais atualmente existentes). O mesmo se aplica ao pontão dos rebocadores que
consiste numa infraestrutura de acostagem, de tipologia similar às presentes na restante área portuária.
O impacte classifica-se portanto de negativo, direto, certo e magnitude reduzida. É permanente,
irreversível e confinado. Estas infraestruturas desenvolvem-se em áreas de baixa qualidade e
sensibilidade visual pelo que os mesmos não assumem um efeito significativo.
A remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros constitui uma remoção de um elemento na paisagem,
o que constitui uma alteração na estrutura da mesma. A remoção dos molhes implica deste modo um
aumento, pese embora pouco expressivo, da área ocupada pelo plano de água. Conforme verificado na
situação de referência, as estruturas portuárias são classificadas de qualidade visual reduzida, pelo que
a sua remoção perspetiva uma melhoria na qualidade visual da paisagem. Os referidos molhes
encontram-se localizados numa zona de baixa sensibilidade, fruto da reduzida qualidade, mas
igualmente da sua acessibilidade visual, pelo que a referida melhoria, decorrente da sua remoção, não
será expressiva.
Este impacte classifica-se assim de positivo, direto, certo e de magnitude reduzida. É permanente,
reversível e confinado no espaço. A passagem de uma zona de sensibilidade reduzida para
sensibilidade elevada é relevante, porém, face à dimensão das infraestruturas não se espera que seja
expressiva, assumindo-se de não significativo.
O estaleiro geral de obra constitui igualmente um novo elemento na paisagem, contudo, o mesmo
apresenta um carácter temporário. O estaleiro geral de obra será situado dentro da zona portuária,
junto/sob à Ponte Edgar Cardoso, na proximidade à portaria principal do Porto, já em área
intervencionada e artificializada. O espaço enquadra-se em área de qualidade e sensibilidade visual
baixa, onde se verifica a presença de equipamentos similares (contentores, parques de materiais, entre
outros). Não é assim expectável uma alteração expressiva na paisagem, pelo que o impacte classificase de negativo, certo, direto e de magnitude reduzida. É ainda temporário, reversível e confinado, e
não significativo.
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5.12.4 Fase de Exploração
Nesta fase os principais impactes decorrem da fase de construção, nomeadamente aqueles
considerados de permanentes.Os impactes referem-se portanto a novos elementos na paisagem, ou à
remoção de elementos, com consequente alteração estrutural da mesma, nomeadamente:
•

Prolongamento das estruturas acostáveis do Cais de Carga Geral e Cais de Granéis Sólidos;

•

Implantação do Pontão de Rebocadores;

•

Remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros.

Conforme referido anteriormente, as estruturas acostáveis introduzidas consistem no prolongamento de
uma infraestrutura existente, em cerca de 5,5 m, o que comparado com a extensão total dos cais não
assume significado. O prolongamento dos cais mantém no essencial a textura, materiais e aspetos
cénicos das infraestruturas existentes, pelo que não é expectável uma alteração expressiva na
paisagem. A intervenção ocorre igualmente em zona alterada e de baixa sensibilidade visual.
O impacte classifica-se de negativo, direto, certo, de magnitude reduzida, permanente, irreversível,
confinado e não significativo.
Com a remoção dos molhes é expectável uma melhoria na estrutura e qualidade visual da paisagem e,
por consequência, da sua sensibilidade. Essa melhoria não será contudo expressiva, quer pela
dimensão da intervenção. O impacte classifica-se deste modo de positivo, direto, certo, de magnitude
reduzida, permanente, irreversível, confinado e não significativo.

5.12.5 Alternativa Zero
Ao nível paisagem, a não concretização do projeto implica no essencial a manutenção do local com as
condições atuais, descritas na situação de referência.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 347/431

5.12.6 Síntese de Impactes
Os impactes na paisagem são, no essencial, temporários, e relacionados com uma desorganização
estrutural e funcional da paisagem, inerente à movimentação de máquinas e de dragas, durante a fase
de construção, numa paisagem de sensibilidade média, e de alguma acessibilidade visual. As
intervenções inserem-se contudo em ambiente portuário, pelo que a presença das dragas, máquinas,
veículos pesados, entre outros, não diferem, de forma expressiva, dos navios, embarcações e veículos
ocorrentes na área, e associados à atual atividade portuária, pelo que os impactes não serão
significativos.
Os únicos impactes da fase de exploração decorrem da introdução de novos elementos na paisagem.
Estes novos elementos correspondem todavia no prolongamento de uma infraestrutura existente
(estruturas acostáveis), e portanto similares em termos texturais e cénicos, pelo que a modificação na
paisagem assume-se de não significativa. A remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros
corresponde, por sua vez, a um impacte positivo, todavia, tendo em conta a dimensão dos mesmos, o
impacte considera-se de não significativo.
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Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

M (3)

Desorganização estrutural e funcional da
movimentação de maquinaria e veículos pesados

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (13)

C

Introdução de elementos novos e modificação da estrutura da paisagem com
prolongamento das estruturas acostáveis e pontão dos rebocadores

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Introdução de elementos novos e modificação da estrutura da paisagem com
implantação do estaleiro geral de obra

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Remoção de elementos e modificação da estrutura da paisagem com remoção
dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros

+

Dir.

R (1)

P (2)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (14)

Introdução de elementos novos e modificação da estrutura da paisagem com
prolongamento das estruturas acostáveis e pontão dos rebocadores

E

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (16)

Remoção de elementos e modificação da estrutura da paisagem com remoção
dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros

+

Dir.

R (1)

P (2)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

NMC (2)

NS (14)

paisagem

associada

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

à

NCL (2) NMC (2)

Significância

Magnitude

Dir.

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Efeito

-

Escala

Sentido

Desorganização estrutural e funcional da paisagem associada à presença de
draga(s)

Fase

Impacte

NS (16)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.13 – Síntese de Impactes na Paisagem
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5.13 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, SERVIDÕES E RESTRIÇÕES
5.13.1 Metodologia
Os potenciais impactes resultantes da construção e exploração do projeto de Aprofundamento da Barra,
Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da Figueira da Foz decorrem da tipologia de áreas que
serão afetadas diretamente pelo projeto. A avaliação deste descritor é contudo feita de forma conjunta
para as fases de construção e exploração, uma vez que o seu objetivo é avaliar a conformidade do
projeto com as orientações e os condicionamentos legais definidos nos planos de ordenamento do
território em vigor.
Para a avaliação dos impactes decorrentes da fase de construção foram tidas em conta as
características do projeto e as principais ações previstas (execução de dragagens de 1º
estabelecimento e deposição dos dragados, alargamento da plataforma do cais em cerca de 5,5 metros,
construção do pontão para acostagem de rebocadores e remoção dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros) e a instalação do estaleiro. Para a fase de exploração foram avaliados os impactes
decorrentes das áreas ocupadas pelo pontão e pela plataforma do cais, bem como os impactes
decorrentes da execução das dragagens de manutenção.
Após a identificação e avaliação dos impactes foi avaliada a Alternativa Zero.

5.13.2 Fase de Construção e Exploração
5.13.2.1 Ordenamento
Da análise realizada aos diferentes planos em vigor, verificou-se que o projeto em análise constitui um
projeto contemplado nos vários planos de ordenamento de âmbito nacional, regional e municipal,
estando identificado como investimento prioritário no território nacional, integrando a lista das
Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado (IEVA) do Plano Estratégico dos Transportes, onde se
encontram priorizados os investimentos para consolidação e desenvolvimento da rede nacional de
infraestruturas de transporte.
Da análise do Plano Diretor Municipal da Figueira da Foz verifica-se que as áreas de intervenção,
nomeadamente a área de dragagem, a área de implantação do estaleiro, as áreas de construção do
pontão para acostagem de rebocadores e de ampliação da estrutura do cais existente, bem como a
área onde se localizam os molhes a remover, se integram na sua totalidade na subcategoria de espaço
“Infraestrutura Portuária”, cuja jurisdição é da Administração do Porto da Figueira da Foz (APFF, S.A.).
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Assim, não se prevê a ocupação de qualquer área classificada pelo PDM da Figueira da Foz, pelo que
não se prevê a existência de qualquer impacte entre o disposto naquele diploma e o projeto em estudo.
Destaca-se ainda o seu enquadramento no Plano Estratégico de Desenvolvimento da Figueira da Foz,
onde se foca a necessidade de reposicionar a Figueira da Foz no contexto regional, como sendo a porta
de toda a Região Centro por via marítima, quer de produtos e matérias-primas, quer de turistas e é em
concreto referida a necessidade de aprofundar o canal de navegação, readaptar e aumentar os cais de
acostagem, criando plataformas logísticas de suporte e ampliando o parque industrial a sul e
construindo novo parque industrial a norte.
Esta reabilitação e readaptação da interoperabilidade e intermodalidade dos sistemas portuário e
logístico e em articulação com as infraestruturas ferroviárias, poderão promover ainda, segundo o PED,
a competitividade, a reabilitação, a segurança e a sustentabilidade económica e ambiental do porto da
Figueira da Foz e das suas ligações regionais, incrementando a utilização deste tipo de transporte para
escoar e receber mercadorias e passageiros.
Relativamente aos locais de deposição de dragados, os quais ocorrem no mar e fora da área de
jurisdição portuária, importa considerar o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo (POEM) e o
Programa de Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG).
Importa aqui referir que os materiais dragados de natureza arenosa serão depositados numa área que
se encontra já licenciada à APPF para depósito de dragados da Classe 1 e também, desde 2014, da
Classe 2, e que se situa a 1 milha a sul do molhe sul, entre a batimétrica -5 m e -10 m e que permite,
através do trânsito litoral, a alimentação das praias a sul. Para os restantes materiais, onde se incluem
materiais rochosos, prevê-se a sua deposição num segundo local mais afastado da costa (a cerca de
7,5 milhas para sudoeste do molhe sul e após a batimétrica -30 m) e anteriormente utilizado pela APFF,
S.A., para a imersão de dragados. No âmbito do presente projeto a APFF, S.A., irá requerer a emissão
do respetivo Título de Utilização Privativa do Espaço Marítimo Nacional (TUPEM) pela Direção-Geral de
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM).
Em relação ao primeiro local, para a deposição dos sedimentos Classe 1 e 2, refere-se que o mesmo
cumpre ainda com as orientações dadas através da Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, publicada com o
intuito de regrar a comercialização das areias provenientes de dragagens nos rios e suas fozes, por
forma a compensar o défice sedimentar na deriva litoral, onde é estabelecido que a extração e
dragagem de areias, quando efetuada a uma distância de até 1 km para o interior a contar da linha de
costa e até 1 milha náutica no sentido do mar, se terá que destinar a alimentação artificial do litoral, para
efeitos da sua proteção.
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Do “Estudo de Simulação Matemática da Hidrodinâmica e da Morfodinâmica”, elaborado no âmbito do
presente projeto, comprovou-se que este local é passível de mobilização pela deriva litoral e
consequente alimentação das praias a sul, o que se revela como tendo um impacte positivo com
contributo para a proteção da zona costeira.
Relativamente ao local previsto para a deposição dos restantes materiais, o mesmo consta também da
Planta da Situação Existente do POEM, como “zona de depósito de dragados”. De referir que este local
não apresenta condicionamentos, situando-se junto à Linha de Base Reta que marca o início do espaço
marítimo nacional e já fora da área de REN, definida pela batimétrica 30, tratando-se de uma zona de
areias e cascalhos, cuja natureza litológica é assim compatível. O potencial da zona para a Produção de
Energia das Ondas e Eólica, conforme definido na Planta da Situação Potencial do POEM, não é
também comprometido com uma deposição de material rochoso fragmentado e curta altura de
deposição (1 – 1,5 m).
No que se ao Programa de Orla Costeira Ovar – Marinha Grande (POC-OMG) apenas o local de
depósito de materiais de natureza arenosa e parte da zona a dragar são abrangidos pelo POC-OMG,
sendo que este programa não define quaisquer impedimentos à execução do presente projeto.
Conclui-se portanto que o projeto constitui a nível do ordenamento um impacte positivo, direto,
permanente, irreversível, de âmbito regional e nacional e de e de magnitude elevada.

5.13.2.2 Condicionantes
Da análise efetuada na situação de referência verifica-se que o projeto se insere em área de REN e em
Área de Domínio Hídrico.
Em termos de áreas de REN, verifica-se que todas as áreas de intervenção, com exceção do local de
deposição de dragados de natureza rochosa e do local de implantação do estaleiro, interferem com esta
condicionante, incidindo sobre a classe “Estuário” - construção do pontão para acostagem de
rebocadores, ampliação da estrutura do cais existente, remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros
e dragagens no canal interior - com designação atual de “Águas de transição e respetivos leitos,
margens e faixas de proteção” e sobre a classe “Faixa Marítima de Proteção Costeira” – local de
deposição dos dragados de natureza arenosa e dragagens no anteporto e na barra.
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No âmbito da alínea b) do n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, o projeto
enquadra-se no Anexo II, ponto II – Infraestruturas, alínea e) – Beneficiação de infraestruturas
portuárias e de acessibilidades marítimas existentes, estando isento de comunicação prévia para ambas
as classes interferidas. Atendendo ainda ao disposto na Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, esta
tipologia de projeto é também admitida “sem requisitos específicos”.
Analisando todavia o ecossistema de REN interferido (classe “Estuário” ou “Águas de transição e
respetivos leitos, margens e faixas de proteção” e de acordo com o n.º 7 da alínea j) da secção I do
Anexo I do Decreto-Lei n.º 239/2012), a legislação refere que nestes locais podem ser realizados os
usos e ações que não coloquem em causa a conservação dos habitats e das espécies de flora e fauna
e a manutenção do equilíbrio e da dinâmica flúvio-marinha.
Relativamente ao primeiro requisito e conforme referido no ponto “Biodiversidade e valores ecológicos”
as intervenções a realizar provocarão impactes negativos considerados pouco significativos,
temporários e reversíveis, sobre os habitats e sobre as espécies de flora e fauna. No que se refere ao
segundo requisito, o “Estudo de Simulação Matemática da Hidrodinâmica e da Morfodinâmica”,
elaborado no âmbito do presente projeto, comprovou que o local de deposição dos dragados de
natureza arenosa é passível de mobilização pela deriva litoral e consequente alimentação das praias a
sul, contribuindo para a proteção da zona costeira, permitindo assim a manutenção e mesmo o reforço
da dinâmica flúvio-marinha. Face ao exposto verifica-se que o projeto não põe em causa as funções das
categorias de REN envolvidas.
Quanto aos sedimentos dragados (areias) que se propõe depositar no local já licenciado ao porto para a
deposição das dragagens de manutenção (Classe 1 e desde 2014, também Classe 2), a tipologia de
REN insere-se na classe “faixa batimétrica até aos 30 m” (ou “Faixa marítima de proteção costeira”, na
designação atual, de acordo com o n.º 3 da alínea a) da secção I do Anexo I do Decreto-Lei n.º
239/2012). Nestas áreas podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa as
funções de proteção costeira desta zona e os respetivos sistemas biofísicos, bem como, os processos
de dinâmica costeira, garantindo-se a segurança de pessoas e bens.
Das conclusões do descritor “Biodiversidade e valores ecológicos” não são também esperados habitats
aquáticos com valor, atendendo a que se trata de áreas ainda sujeitas a marés e de rebentação e com
um substrato fino que não permite a fixação de plantas marinhas.
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Para além disso, o local de deposição está de acordo com as orientações de proteção do litoral,
nomeadamente as definidas na Lei n.º 49/2006, de 29 de agosto, publicada com o intuito de regrar a
comercialização das areias provenientes de dragagens nos rios e suas fozes, por forma a compensar o
défice sedimentar na deriva litoral. O local situa-se a 1 milha a sudoeste do molhe sul, numa zona junto
à costa, contribuindo a deposição para a alimentação artificial do litoral e consequente proteção da
costa, por via da mobilização de sedimentos efetuada pela deriva litoral que aqui se manifesta.
As dragagens de manutenção permitirão a continuidade desta alimentação da deriva litoral, o que se
traduz, assim num impacte positivo, permanente e significativo.
Face ao exposto verifica-se que o projeto não põe em causa as funções das categorias de REN
envolvidas.
Relativamente ao local de deposição dos restantes materiais, onde se incluem materiais rochosos,
prevê-se a sua deposição num segundo local mais afastado da costa, a cerca de 7,5 milhas para
sudoeste do molhe sul e após a batimétrica -30 m, já fora da área de REN.
Quanto ao estaleiro de apoio à obra, este ficará localizado numa zona artificializada e impermeabilizada,
pertencente ao Porto da Figueira da Foz, não se verificando a interferência com REN.
Relativamente à realização das intervenções em área de Domínio Hídrico e de acordo com a Lei da
Água, verifica-se que a extração de inertes em águas públicas, até ao limite das águas costeiras,
encontra-se tipificada como uma utilização do domínio hídrico que é permitida, quando se encontre
prevista em plano específico de gestão de águas ou enquanto medida de conservação e reabilitação da
zona costeira e estuários, ou ainda enquanto medida necessária à criação ou manutenção de condições
de segurança e de operacionalidade dos portos, que é o presente caso.
A intervenção de aprofundamento e dragagem do canal de acesso encontra-se assim devidamente
autorizada no âmbito da legislação, não havendo qualquer incompatibilidade.
Na área abrangida pela dragagem verifica-se também a sobrepassagem da área por um Feixe
Radioelétrico e respetiva faixa de servidão (de sentido norte – sul), imediatamente antes do Anteporto e
por uma Adutora de Água (dupla) a jusante da Ponte Edgar Cardoso. Relativamente ao Feixe
Radioelétrico, e pela natureza da servidão radioelétrica, não existem quaisquer condicionamentos à
execução dos aprofundamentos / dragagens do canal. Quanto à adutora de água que atravessa o rio
Mondego, em zona do porto em frente ao terminal de Granéis Sólidos, encontra-se segundo as Águas
da Figueira, implantada no subsolo à cota -12 m, pelo que o aprofundamento proposto do canal, na
zona onde se encontra a conduta adutora, até à cota -8 m, não terá assim quaisquer implicações.
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Na envolvente da área de dragagem estão instalados cinco farolins, intersetando a área de dragagem
as respetivas faixas de servidão. Contudo, face às características do projeto, não será criada qualquer
obstrução ao feixe luminoso com origem naqueles farolins.

5.13.3 Alternativa Zero
Sob este aspeto, a não concretização do projeto implica no essencial a manutenção do local com as
condições atuais, descritas na situação de referência.

5.13.4 Síntese de Impactes
Em síntese, e em termos de ordenamento, pode conclui-se que as intervenções preconizadas no
âmbito do presente projeto são compatíveis com os instrumentos de gestão territorial em vigor,
prevendo-se na fase de exploração um impacte positivo, direto, permanente, irreversível, de âmbito
regional e nacional e de magnitude elevada. Na fase de construção não são esperados impactes ao
nível do ordenamento.
No que se refere às condicionantes legais e restrições de utilidade pública, considera-se que o projeto
terá impactes nulos.
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Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

E (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3) NMC (2)

S (20)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.14 – Síntese de Impactes no Ordenamento e Condicionantes
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5.14 SOCIOECONOMIA
5.14.1 Metodologia
Neste ponto procede-se à identificação e avaliação dos impactes nos aspetos socioeconómicos e saúde
humana, considerando as fases de construção e exploração do projeto. Serão avaliadas as
potencialidades do projeto, ao nível da demografia, do emprego, das atividades económicas e da
qualidade de vida das populações, considerando as escalas de análise nacional, regional e local.
Por fim, será realizada a avaliação considerando a não implementação do projeto (Alternativa Zero).

5.14.2 Fase de Construção
Para a avaliação dos impactes decorrentes da fase de construção foram tidas em conta as
características do projeto e as principais ações previstas (execução de dragagens de 1º
estabelecimento e deposição dos dragados, alargamento da plataforma do cais em cerca de 5,5 metros,
construção do pontão para acostagem de rebocadores e remoção dos molhes da Doca dos
Bacalhoeiros) e a instalação do estaleiro.
O estaleiro será instalado na área portuária junto à portaria do Porto da Figueira da Foz, a nascente da
Ponte Edgar Cardoso, em área já intervencionada e artificializada. O mesmo contempla a colocação de
vários equipamentos (ver planta do estaleiro no Anexo 2 do Volume 3 – Anexos).
Todas estas operações exigirão mão de obra, que poderá ser local ou não, e que se estima, na época
de pico de construção, em 120 a 150 trabalhadores. Para além desta força de trabalho, será empregue
neste projeto outra mão de obra não contabilizada atrás, nomeadamente em:
-

Tarefas de projeto e gestão da obra, no fornecimento de equipamentos e serviços vários, etc.
Esta mão de obra será empregue diretamente no projeto, mas exercerá a sua atividade fora da
área de influência imediata do mesmo;

-

Fornecimento de serviços e produtos do tipo alojamento, alimentação, limpeza, serralharia,
carpintaria, manutenção, abastecimento e reparação automóvel, etc., é uma mão de obra
envolvida no projeto de forma indireta, mas cuja atividade se situa na área de influência
imediata do mesmo.
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As atividades e a mão de obra atrás enumeradas terão impactes socioeconómicos, os quais se
descrevem em seguida.

a) Incidências regionais e locais
a.1) Demografia
O principal impacte desta obra a nível da demografia será um aumento da população presente na área
de intervenção.
Tendo em consideração que, segundo dados dos Censos de 2011, a população residente nas
freguesias da área de intervenção (união de freguesia de Buarcos e São Julião e freguesia de São
Pedro), era de 21 198 indivíduos, compreende-se que a presença de um acréscimo da população local
que pode chegar, no máximo, às 150 pessoas, não se revela significativa (acréscimo de 0,7%).
Estima-se que o impacte ambiental provocado na demografia seja positivo, temporário e direto,
embora de magnitude reduzido.

a.2) Atividades económicas e emprego
A fase de construção do projeto em análise será responsável pela criação de postos de trabalho que se
estima, na época de pico de construção, em 120 a 150 trabalhadores, de acordo com as previsões
efetuadas pelo projetista.
Tendo em conta a especificidade do projeto, alguns destes trabalhadores terão que ser recrutados fora
do concelho, considerando-se portanto que haverá impactes positivos a nível regional.
Assim, é de esperar um impacte positivo relacionado com o emprego direto criado pelo projeto.
Trata-se contudo de um volume de emprego relativamente baixo que, caso os empreiteiros recorressem
apenas a mão-de-obra local, poderia empregar menos de 8% dos cerca de 2 074 desempregados
residentes no concelho da Figueira da Foz que estavam inscritos no Centro de Emprego do IEFP
(dados de abril de 2019).
Assim, o impacte deste projeto no emprego é positivo, no entanto, de magnitude reduzido. Será
também direto e temporário.
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Para além do impacte relacionado com o emprego direto criado pelo projeto, este representa um
investimento relativamente significativo (25 milhões de euros previstos pelo PETI3+). Espera-se, assim
que a execução destas obras venha a ter uma influência positiva ao nível da dinamização das
atividades económicas na envolvente da área em estudo, o que se fica a dever ao aumento da procura
de produtos e serviços gerado pelos trabalhadores das obras.
A força de trabalho virá, pelo menos em parte (a mão de obra especializada), de fora da região,
necessitando por isso de procurar alojamento e alimentação nos lugares que se situam nas
proximidades. Assim, será de esperar algum incremento económico na atividade hoteleira e de
restauração.
A par disto, alguns serviços poderão também ter maior volume de negócios devido à procura gerada
pela construção, como é o caso da carpintaria, serralharia, manutenção e reparação automóvel, venda
de combustível, fornecimento de betão, elementos metálicos (escadas, argolas, passadiço metálico,
etc.) e materiais inertes.
Quanto aos equipamentos como defensas, cabeças, e flutuadores, estes serão certamente importados
pois não existe produção destes elementos em Portugal.
Ora, este incremento nas atividades económicas representa um impacte positivo, no entanto, face à
dimensão dos trabalhos a desenvolver, ao número de trabalhadores envolvidos e à duração prevista
para a fase de construção, de reduzida magnitude. Será também direta e temporária.
Prevê-se também, em oposição, potenciais perturbações nas atividades económicas ligadas ao mar
como a pesca e as atividades do próprio porto onde se inclui naturalmente a navegação. As ações de
projeto previstas nomeadamente as operações de dragagem poderão gerar perturbação nestas
atividades.
Esta perturbação representa portanto um impacte negativo, no entanto, tendo em conta que não estão
previstos períodos de interdição da navegação e a duração prevista para a fase de construção, de
reduzida magnitude. Será também direta e temporária.
Apesar de não estarem previstos períodos de interdição da navegação, esta deve dar o devido
resguardo para que as operações de dragagem ocorram com segurança. O Edital n.º 277/2015, relativo
às Instruções para a Navegação e Permanência no Espaço de Jurisdição Marítima da Capitania do
Porto da Figueira da Foz regulamenta aliás já a execução das atividades de dragagem face às restantes
atividades, tendo em vista a sua realização em condições de segurança adequada e não pondo
também em causa a navegação comercial.
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No caso da pesca, o Edital do Porto da Figueira da Foz interdita a pesca quando ocorrem ações de
dragagem. Todavia, na zona a dragar não ocorre pesca (só é permitido a pesca profissional no braço
sul do rio Mondego; a pesca da lampreia e do sável é autorizada com condicionantes e salvaguardando
sempre a navegação como atividade prioritária), pelos impactes na pesca incidirão sobretudo nos locais
de deposição do material dragado. Serão assim não confinados mas localizados.
Dado o afastamento do talude de dragagem às estruturas marginais e molhes, não são expectáveis
quaisquer interferências com estes durante os trabalhos de dragagem. A interferência deste
aprofundamento será com as estruturas do cais acostável existente que, como sabemos, será
ampliado. Todavia, durante estes trabalhos de alargamento da plataforma do cais todo o terminal irá
manter o seu normal funcionamento.
O processo construtivo será dividido em 8 fases independentes, que correspondem a 8 troços de cerca
de 110 m, de forma a minimizar ao máximo os constrangimentos na normal exploração do terminal (ver
ponto 3.3.7).
Esta perturbação representa portanto um impacte sem expressão.

a.4) Qualidade de vida
A construção deste projeto implica o transporte de materiais e equipamentos, o que envolve
obrigatoriamente a circulação de veículos pesados e ruidosos. Esta movimentação dará origem a
perturbações devido aos ruídos provocados pela maquinaria e à libertação de poeiras e outros materiais
o que poderá causar incómodo às populações.
No entanto, os acessos a partir do exterior para as zonas a intervencionar fazem-se por uma portaria
servida diretamente pela estrada municipal 600 e localizada a montante da zona operacional e na
imediata proximidade da ponte Edgar Cardoso. Esta localização permite que as cargas circulem de e
para o porto sem sobrecarga das vias urbanas.
Também a localização do estaleiro em área definida pela APFF no interior do porto minimiza a
perturbação à população. As áreas habitadas mas próximas situam-se na EN111, em S. Julião, próximo
da Estação de Caminhos de Ferro da Figueira da Foz, ou seja, numa área já perturbada.
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Classificam-se, assim, os impactes ambientais como negativos, temporários e de magnitude
reduzida na qualidade de vida das populações. Serão também impactes diretos e temporários.
A atividade passível de provocar incómodos à população está relacionada com o funcionamento das
dragas e deposição dos dragados. A dragagem traduzir-se-á num aprofundamento médio do canal
existente de 2 m, até um máximo de 3 m em alguns setores específicos. Para além da remoção do
substrato arenoso, a dragagem implicará também a remoção de material rochoso (calcários) na zona do
Anteporto e Canal Interior, o que se prevê que implique a utilização de explosivos com os consequentes
impactes em termos acústicos mas que serão limitados no tempo e decorrerão relativamente afastados
da área populacional.
Às ações de deposição do material arenoso, correspondente a 94% do material dragado, podem estar
associados impactes mais expressivos, pela sua proximidade à zona costeira, nomeadamente à praia
da Cova e ao aglomerado Cova-Gala, situado entre o mar e o braço Sul do rio. Serão todavia impactes
temporários.

b) Incidências nacionais
Para a implementação do projeto de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras
prevê-se um investimento na ordem dos 25 milhões de euros. A contribuição deste projeto para a
geração de postos de trabalho em empresas do setor de fornecimento de equipamentos, consolida o
seu impacte positivo a nível nacional. Sendo assim, para a fase de construção prevê-se um impacte
positivo, permanente, irreversível e de magnitude moderada na economia nacional.

5.14.3 Fase de Exploração
Os principais impactes positivos do projeto far-se-ão sentir aquando da fase de exploração. Estes
impactes são de vária ordem, nomeadamente económica, ambiental e de qualidade de vida das
populações, e justificam a importância nacional do projeto.
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a) Incidências regionais e locais
a.1)

Demografia

A fase de exploração do projecto prevê que o porto da Figueira da Foz passe a empregar mais 20
trabalhadores diretos e indiretos num total de 700 pessoas (100 são trabalhadores diretos e 600
trabalhadores indiretos). No entanto, sempre que possível, o porto da Figueira da Foz priveligiará a
contratação de trabalhadores da região pelo que não são expectáveis impactes na demografia, que se
classificam assim de nulos.

a.2)

Atividades económicas e emprego

O projeto em estudo tem por objetivo criar condições que permitam a receção de navios de maior
dimensão no porto da Figueira da Foz de forma a fazer face ao aumento da dimensão média dos navios
que operam no mercado e assim promover uma maior integração do porto nas cadeias logísticas e o
aumento da competividade do tecido empresarial da sua área de influência, com destaque para a
indústria do papel que através do fretamento de navios de maior porte conseguirá uma redução do
custo por tonelada transportada.
A implementação do projeto estima-se que conduza a um aumento anual de 140 navios que usam o
porto ou seja mais 25% face à situação atual e consequentemente ao aumento das cargas
movimentadas.
Conclui-se assim que a implementação do projeto terá um impacte positivo e elevado nas principais
atividades económicas da região ao criar condições de melhor acessibilidade aos navios que utilizam o
porto.
Além disso, é de esperar que as atividades hoteleiras e de restauração, bem como outros pequenos
serviços de apoio, venham a beneficiar durante a fase de exploração deste empreendimento fruto da
evolução esperada de cargas movimentadas.
Quanto ao emprego é expectável que o projeto em estudo tenha impacte positivo embora não
significativo, uma vez que a APFF estima um acréscimo de 10 trabalhadores diretos e 10 trabalhadores
indiretos, empregando portanto um total de 700 pessoas (100 são trabalhodores diretos e 600
trabalhadores indiretos) após a concretização do projeto.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 362/431

Os impactes nas atividades económicas na fase de exploração do projeto serão assim positivos, de
magnitude elevada, diretos e indiretos e permanentes e no emprego local serão positivos, mas de
magnitude reduzida, diretos e indiretos e permanentes.

a.3)

Qualidade de vida

Os principais impactes na qualidade de vida estão relacionados com o benefício do sistema costeiro
devido à deposição de materiais dragados. Há a referir que está prevista a transposição de um volume
3

de sedimentos de cerca de 831 322 m para a deriva litoral com particular relevância para os usos
balnear, náutico de de lazer. Deste modo, as atividades turísticas serão beneficiadas pela concretização
do projeto.
Adicionalmente, há a referir o reforço da zona costeira com os sedimentos provenientes das dragagens
3

das manutenções, que se estima, em média, na ordem dos 330 000 m . Atualmente as dragagens de
3

manutenção geram um volume de sedimentos, em média, de 307 000 m anuais, pelo que o presente
projeto introduz um aumento residual de dragados face ao cenário existente (acréscimo de 7,5%).
Por outro lado, a realização de dragagens de manutenção irá gerar a emissão de ruído com potencial
afetação da qualidade de vida das pessoas. No entanto, este impacte é pouco expressivo, sendo
idêntico ao verificado atualmente aquando da realização das dragagens de manutenção. Acresce referir
que se recomenda que estas ações sejam realizadas fora do pico balnear (ver 6. Medidas de
Minimização e de Gestão Ambiental).
Para além disso, é de esperar um acréscimo anual de veículos na ordem dos 26 000. Todavia,
conforme já referido, os acessos de e para o porto ocorrem sem sobrecarga das vias urbanas (ver ponto
4.11.7).
Os impactes na qualidade de vida serão assim globalmente positivos e negativos, indiretos,
permanentes e de magnitude reduzida.

b) Incidências nacionais
O Porto da Figueira da Foz está situado no distrito de Coimbra, servindo o vasto hinterland económico
da zona centro e norte do país (é o porto mais próximo, entre outras, das cidades de Pombal, Coimbra,
Leiria, Guarda, Castelo Branco e Tomar) e o centro de Espanha. Está localizado no corredor ibérico
Portugal-Irún que integra a rede transeuropeia de transportes e desempenha um importante papel nas
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ligações de mercadorias entre a Península Ibérica e o resto da Europa e, em particular, entre Castela e
Leão e a Região Centro. Se forem concretizadas as ações projetadas, o hinterland do porto da Figueira
da Foz poderá estender-se e, deste modo, ampliar a sua competitividade.
Salienta-se que o porto funciona como nó logístico da cadeia de abastecimento de um importante
cluster português - as indústrias de celulose e papel (figurando nos seus principais clientes, uns dos
maiores produtores mundiais de papel e pasta de papel).
Como se viu anteriormente, o porto da Figueira da Foz está vocacionado em três vertentes: comercial,
piscatória e de recreio. A vertente comercial é atualmente a de maior importância e, funcionalmente, a
de exportação (64% dos movimentos segundo dados de 2016).
Para concretizar as diversas movimentações portuárias, a tipologia máxima dos navios que atualmente
utilizam o Porto da Figueira da Foz está condicionada a comprimentos até cerca de 120 m e calados
carregados até 6,5 m (6,0 m no período de Inverno), devido às cotas de serviço na Barra de -8,0 mZH,
no Anteporto de -7,5 mZH, no Canal Interior de -7,0 mZH e na Bacia de Manobras do novo cais de 7,0 mZH e no cais velho de -5,5 mZH.
De acordo com a APFF, esta infraestrutura portuária tem-se revelado limitativa para conseguir fazer
entrar navios com calados condizentes com as cotas de serviço existentes, designadamente a da Barra.
As estimativas de oferta portuária (na situação atual aprox. 2 100 000 ton de carga) e da procura
verificada e revelada do porto permitem concluir que, presentemente, a procura portuária se situa muito
próxima da oferta atual, pelo que o porto deverá atingir a sua saturação cerca do ano 2020, caso a
situação se mantenha.
A implementação do presente projeto de aprofundamento dos fundos na Barra, Canal de Navegação e
Bacia de Manobras, irá permitir assim a entrada de navios de maior comprimento e calado face aos que
atualmente demandam o Porto da Figueira da Foz (ver características do navio de projeto no ponto 3.2),
e consequentemente as movimentações de carga poderão crescer. Mesmo para as cargas que podem
utilizar navios mais pequenos, o aprofundamento do canal de navegação permitirá que estes operem
com menos restrições operacionais ficando menos condicionados pelas condições de maré e de estado
do mar.
Assim, com a implementação do projeto, segundo dados da APFF, é de esperar um acréscimo de
750 000 toneladas de carga movimentada (Figura 5.14).
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Figura 5.14 – Distribuição da carga por tipo de segmento antes e após implementação do projeto

Tomando como referência o estudo de Viabilidade realizado pela PROMAN em 2016, mostram-se nas
tabelas seguintes a evolução do tráfego e das cargas segmentadas até o ano horizonte de 2030.

Fonte: Estudos de Viabilidade Técnica, Económico-Financeira e Ambiental (2016)

Tabela 5.15 – Evolução do tráfego até 2030

Tabela 5.16 – Evolução da carga 2014-2030 por tipo de segmento
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Com o aumento previsível da dimensão da frota que atracará no porto da Figueira da Foz também se
estima o aumento da carga transportada, em média, por navio. Com base nos estudos realizados,
estima-se assim um aumento de cerca de 2 000 t de carga transportada por navio, no caso da carga
geral e granéis, e de 3 000 t de carga transportada por navio, no caso dos navios porta contentores
(Tabela 5.17).
AUMENTO DA CARGA TRANSPORTADA POR NAVIO (t/navio)
NCG+GS

NPC

CENÁRIO 0

0

0

CENÁRIO 1

2,000

3,000

Tabela 5.17 – Estimativa do aumento da carga transportada por navio (t/navio)

Também os tempos de escala serão reduzidos com a implementação do projeto (Tabela 5.18). A
diferença entre os tempos de escala do Cenário 1 e do Cenário 0 constitui o benefício temporal do
aprofundamento do canal de navegação.
REDUÇÕES DE TEMPO (EM RELAÇÃO AO CENÁRIO 0)
CENÁRIO 1
TEMPO (h), EM MÉDIA, DE…
NCG+GS

NPC

ESPERA para ENTRADA

2.32

0.72

MANOBRA de ENTRADA

0.00

0.00

INATIVIDADE no CAIS

0.00

0.00

OPERAÇÃO no CAIS

13.34

8.41

ESPERA para SAÍDA

2.32

0.72

MANOBRA de SAÍDA

0.00

0.00

TEMPO TOTAL de ESCALA

17.98

9.84

Tabela 5.18 – Diminuição no tempo de escala do Cenário 1 em relação ao Cenário 0

Outro aspeto que importa referir é que, segundo a Comunidade Portuária, começa a ser difícil encontrar
no mercado navios com características que lhes permitam escalar o Porto da Figueira da Foz. De facto,
o aumento do volume e da capacidade dos navios de contentores é uma tendência mundial
(Figura 5.15).
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Fonte: Ashar e Rodrigue (2012)

Figura 5.15 – Evolução no transporte de contentores a nível mundial

Tendo presente os benefícios decorrentes do aprofundamento do canal de navegação atrás
enunciados, o porto da Figueira da Foz contribuirá para o desenvolvimento da região e do país. Além
disso, a criação de postos de trabalho diretos e indiretos promovida pela implementação do projeto,
contribui também para o desenvolvimento da economia nacional.
Os impactes na economia a nível nacional podem portanto ser classificados de positivos, de
magnitude elevada, diretos e indiretas, permanentes e irreversíveis.
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Além disso, este projeto não deverá ser visto apenas de forma individual, mas integrado na estratégia
para o aumento da competitividade portuária, publicada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 175/2017, através da qual se pretende cumprir três objetivos: a) Adequar infraestruturas e
equipamentos ao aumento da dimensão dos navios e da procura e ligações ao hinterland; b) Melhoria
das condições de operacionalidade das unidades portuárias e c) Criar nos portos plataformas de
aceleração tecnológica e de novas competências.
O presente projeto cumpre assim com os propósitos da Estratégia para o Aumento da Competitividade
Portuária – Horizonte 2016-2026, designadamente os objetivos definidos para o Porto da Figueira da
Foz.

5.14.4 Alternativa Zero
A alternativa zero corresponderá à manutenção da situação atual. Como se viu anteriormente, os
estudos da oferta/procura portuária concluíram que, na atualidade, a procura portuária se situa muito
próxima da oferta atual, pelo que o porto deverá atingir a sua saturação cerca do ano 2020, caso a
situação se mantenha.
A não concretização do projeto do aprofundamento do canal de navegação irá trazer assim impactes
negativos muito significativos, permanentes e irreversíveis, pondo em causa a competitividade do
porto da Figueira da Foz, no contexto nacional e internacional, podendo, a médio e longo prazo, por em
causa a continuidade do porto e, consequentemente, o desenvolvimento da região e do país.

5.14.5 Síntese de Impactes
Os principais impactes do projeto são positivos e far-se-ão sentir sobretudo na fase de exploração do
projeto fruto do acréscimo esperado do negócio portuário (+750 000 tonelagem movimentada,
+140 navios mercantes, +10 trabalhadores diretos, +100 trabalhadores indiretos, -17,98 h de tempo de
escala para NCG+GS e -9,84 h de tempo de escala para NPC).
Os impactes após implementação do projeto de aprofundamento da barra, canal de navegação e bacia
de manobras do porto da Figueira da Foz são portanto positivos, não permanentes, diretos e
indiretos, não confinados e, globalmente, significativos.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 368/431

Os impactes negativos apresentam maior incidência na fase de construção e far-se-ão sentir
principalmente ao nível da qualidade de vida e da saúde humana, resultado principalmente das
dragagens de primeiro estabelecimento. Verifica-se todavia que, atendendo às características da zona
intervencionada e do próprio projeto e ainda à duração da obra prevista, estes impactes são, contudo,
temporários e reversíveis e portanto não significativos, sendo o resultado final necessário para o
bom funcionamento do porto e potenciação dos impactes socioeconómicos.
Além disso, importa referir que são esperados impactes positivos ao nível das atividades económicas
devido ao aumento temporário da oferta de emprego/demografia e dinamização das atividades
económicas como a hotelaria e restauração.
Em síntese, será vantajoso levar a cabo a implementação do presente projeto de aprofundamento a
barra, canal de acesso e bacia de manobras para poder receber, em boas condições, navios de maior
porte do que aqueles que atualmente escalam o porto, o que se traduz, globalmente, num impacte
positivo e significativo a nível concelhio, regional e nacional face à importância do porto da Figueira
da Foz em termos económicos e sociais.
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Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (14)

Geração de emprego e dinamização de atividades económicas

+

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (14)

C

Afetação da atividades económicas ligada ao mar como a pesca e atividades
do próprio porto

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

D (3)

R (1)

NCL (2)

MC (1)

NS (12)

Afetação da qualidade de vida

-

Dir.

R (1)

T (1)

Rev. (1)

P (2)

D (3)

M (3)

C (1)

MC (1)

NS (13)

Investimento nacional

+

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

NC (3)

NMC (2)

S (20)

Dinamização das atividades económicas

+

Dir. /
Indir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

S (21)

E

Geração de emprego

+

Dir. /
Indir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

NCL (2) NMC (2)

NS (17)

Afetação da qualidade de vida

-

Dir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (15)

Aumento do hinterland e do volume de negócios portuário

+

Dir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

D (3)

M (3)

NC (3)

NMC (2)

MS (24)

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Escala

Significância

Efeito
Dir.

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Sentido
+

Fase
Aumento da população

Impacte

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.19 – Síntese de Impactes na Socioeconomia
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5.15 SAÚDE HUMANA
5.15.1 Metodologia
Durante as fases de construção e exploração do projeto desenvolvem-se atividades suscetíveis de
gerar impactes ao nível do ambiente sonoro, da qualidade do ar e da qualidade da água, podendo, por
sua vez, afetar, de forma negativa, a saúde da população. Nesse sentido, na presente secção é
realizada uma síntese das ações do projeto e possíveis impactes sobre a saúde humana.

5.15.2 Fase de Construção
As atividades desenvolvidas durante a fase de construção, decorrentes nomeadamente do
funcionamento do estaleiro da obra, das operações de dragagem, e dos trabalhos associados à
ampliação da estrutura do cais existente, à construção do pontão para acostagem de rebocadores e à
remoção dos molhes da doca dos bacalhoeiros, são suspeitáveis de gerar impactes na qualidade do ar,
no ambiente sonoro e na qualidade da água, com possíveis repercussões na saúde humana.
Relativamente à qualidade do ar, e conforme referido no ponto 5.8.2, as atividades de construção
podem ocasionar, ainda que temporariamente, níveis de emissão de partículas em suspensão
significativos, com potenciais repercussões na saúde humana. Além disso, durante esta fase serão
ainda emitidos para a atmosfera poluentes típicos associados ao tráfego de veículos e maquinaria
afetos à obra, como o monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azoto (NOx),
dióxido de enxofre (SO2), entre outros. Relativamente à operação de dragagem há a referir as emissões
difusas de gases de escape das dragas, constituídos por dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto
(NOx) e compostos orgânicos voláteis (COV). Os principais efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde
refletem-se ao nível dos aparelhos respiratório e cardiovascular. Estes efeitos são variáveis e
dependem do tempo de exposição, da concentração e da vulnerabilidade de cada pessoa (idade, sexo,
condição de saúde). As partículas são o componente em maior proporção da poluição urbana e que têm
maiores efeitos sobre a saúde.
O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor, inodoro e insípido e muito perigoso devido à sua grande
toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco oxigénio (combustão incompleta) e/ou alta
temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo. O aumento
da sua concentração ao nível do solo pode resultar em mais produção de pólenes com agravamento
das doenças respiratórias. O aumento da sua concentração na água do mar torna a água dos oceanos
mais ácida e contribui para mudanças adversas no ecossistema, com implicações na pesca e na
alimentação de certas regiões do mundo.
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Os óxidos de azoto (NOx) incluem o monóxido e o dióxido de azoto. Estudos epidemiológicos mostram
que os sintomas de bronquite em crianças asmáticas aumentam quando associados a uma exposição a
longo prazo a NOx (WHO, 2006). Por outro lado, na presença de radiação solar e temperaturas
elevadas, os óxidos de azoto podem reagir com os Compostos Orgânicos Voláteis (COV) originando,
entre outros, o ozono troposférico (O3).
O ozono é um composto fotoquímico oxidante muito forte que induz lesões da mucosa respiratória e
consequentes respostas inflamatórias das vias aéreas altas e baixas. A exposição prolongada aumenta
o risco de exacerbação da asma, particularmente na criança, diminuição da função respiratória,
aumento de hospitalizações por doenças respiratórias e aumento da mortalidade prematura.
O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, com um forte odor e irritante para as mucosas dos olhos,
nariz e garganta. A exposição prolongada a este poluente pode afetar o sistema respiratório, provocar
alterações nos mecanismos de defesa dos pulmões e agravar doenças como a asma e bronquite
crónica e doenças cardiovasculares existentes.
Apesar dos impactes negativos esperados ao nível da Qualidade do Ar, decorrentes da emissão de
poluentes para a atmosfera, com origem nas atividades de construção, não é expectável que estes
impactes tenham repercussões ao nível da saúde da população dado que:
•

As atividades de construção decorrerão de forma faseada, de forma a garantir a manutenção
das condições de exploração atuais do Porto da Figueira da Foz, iniciando-se com as
dragagens e posteriormente com as atividades construtivas do alargamento do cais e da
construção do pontão, pelo que a emissão de poluentes com origem na fase de construção não
decorrerá de forma continuada ao longo do dia;

•

O regime de ventos na zona favorece em grande parte a dispersão de poluentes, afastando-os
do aglomerado populacional da Figueira da Foz. Note-se que o regime de ventos
predominantes registado na estação Barra do Mondego evidencia uma maior frequência nos
quadrantes N e NW, e uma maior velocidade nos quadrantes N e SW, contribuindo para que a
dispersão dos poluentes atmosféricos com origem no Porto da Figueira da Foz ocorra
predominantemente no sentido oposto ao do aglomerado populacional;

•

No que respeita às condições morfológicas locais, estas caracterizam-se por um relevo pouco
acentuado com uma baixa altitude, contribuindo para uma melhor dispersão atmosférica,
constituindo assim o principal fator favorável à circulação, dispersão e depuração atmosférica.
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Note-se ainda que, da análise dos dados do Perfil Local de Saúde de 2017, as doenças de cariz
respiratório não figuram entre os diagnósticos ativos mais comuns no Agrupamento de Centros de
Saúde (ACeS) Baixo Mondego, onde se integra o concelho da Figueira da Foz, pelo que, o acréscimo
da emissão de poluentes esperado, associado às condições de dispersão de poluentes ocorrentes no
local, não faz prever a ocorrência de impactes negativos na saúde humana.
Em termos de ambiente sonoro, os principais impactes resultam da execução dos trabalhos de
construção passíveis de gerar mais ruído, nomeadamente as atividades de quebramento de rocha dos
molhes, a execução de estacas em meio marítimo, a circulação de máquinas e viaturas pesadas e
operação de diversos equipamentos ruidosos nos estaleiros e no seu exterior, bem como às ações de
dragagem em si.
A exposição da população ao ruído tem inúmeras consequências na saúde humana estando
frequentemente associada esta exposição a perturbações no sono, dores de cabeça, exaustão,
ansiedade, raiva, irritabilidade e depressão, problemas de concentração e aprendizagem, zumbido nos
ouvidos, doença cardíaca isquémica e hipertensão.
Conforme acima referido os trabalhos de construção decorrerão contudo de forma faseada minimizando
os impactes gerados durante a fase de construção no ambiente sonoro. As atividades mais ruidosas e
que se desenvolvem na proximidade dos recetores sensíveis, particularmente a execução de estacas,
decorrerão em períodos muito limitados no tempo e no espaço de influência. Acresce ainda referir que
as medidas de minimização previstas, a aplicar em fase de obra, permitirão reduzir o grau de
incomodidade na população não sendo expectáveis níveis sonoros passíveis de gerar impactes na
saúde humana.
Relativamente à qualidade da água, os impactes estão associados ao quebramento da rocha dos
molhes e à execução de estacas em meio aquático, responsáveis pela alteração da cor da água e pelo
aumento da sua turvação, e à ressuspensão dos microorganismos potencialmente existentes na
camada superficial dos dragados, que provocarão uma degradação da qualidade bacteriológica da
água, podendo gerar impactes na saúde humana devido às atividades de pesca praticada na margem
sul do Rio Mondego. Refere-se contudo que as operações de dragagem realizam-se periodicamente no
porto, estando interdita a pesca quando ocorrem operações de dragagem, pelo que não são esperados
impactes na saúde da população. A ressuspensão dos sedimentos na coluna de água pode originar a
contaminação da água por elementos físico-químicos, contudo, atendendo à Classe e que se inserem
os sedimentos a dragar (Classe 1 e Classe 2) este impacte também não é esperado.

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 373/431

A deposição dos dragados de natureza arenosa no local de depósito situado a 1 milha a sul do molhe
sul, entre a batimétrica -5 m e -10 m e que permite, através do trânsito litoral, a alimentação das praias a
sul, poderá alterar ainda temporariamente a qualidade da água na zona balnear devido principalmente
ao aumento da turbidez. Contudo, as operações de dragagem e de deposição neste local ocorrem já
atualmente e de forma periódica, não se registando alterações da qualidade da água nas praias a sul,
alimentadas pela deriva litoral, conforme informação disponibilizada em www.snirh.apambiente.pt (de
referir que a praia de Cova Gala, mais próxima do local de deposição, tem obtido desde 2010 a
classificação de Excelente).
Pelas razões apontadas anteriormente, conclui-se que os impactes verificados ao nível do ambiente
sonoro, da qualidade do ar e da qualidade da água não serão suficientemente importantes para gerar
impactes negativos sobre a saúde humana, pelo que os impactes se classificam de nulos.

5.15.3 Fase de Exploração
As atividades desenvolvidas durante a fase de exploração, suscetíveis de gerar impactes na saúde
humana, correspondem às operações de dragagem de manutenção e ao aumento no número de navios
com acesso ao Porto da Figueira da Foz, as quais induzem impactes no ambiente sonoro, qualidade da
água e qualidade do ar, à semelhança do referido para a fase de construção. Estes impactes ocorrerão
contudo em menor escala, pelo que, face ao referido para a fase de construção, também na fase de
exploração não é expectável a ocorrência de impactes na saúde humana, sendo classificados de nulos.

5.15.4 Alternativa Zero
A não concretização do projeto manterá no essencial o descrito na situação de referência.

5.15.5 Síntese de Impactes
Nas fases de construção e exploração do projeto não se esperam impactes negativos sobre a saúde
humana.
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5.16 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO
5.16.1 Metodologia
Na identificação do Valor Cultural das ocorrências adotou-se e adaptou-se o sistema definido por
Mascarenhas et alli (1986) e Albergaria (2001) onde se considera uma valoração a partir de valores
ponderados atribuídos.
Consideraram-se seis categorias: grau de conservação, raridade, valor científico, valor histórico, valor
simbólico e valor turístico.
Valor da Conservação

3

Valor da Raridade

4

Valor Científico

7

Valor Histórico

5

Valor Simbólico

5

Valor Turístico

6

Tabela 5.20 – Conjunto das categorias consideradas no Valor
Cultural e respetiva ponderação
Bom

5

Regular

2

Mau

1

Desconhecido

Nulo

Tabela 5.21 – Descritores do Valor da Conservação e Respetivo
Valor Numérico
Único

5

Raro

4

Regular

2

Frequente

1

Desconhecido

Nulo

Tabela 5.22 – Descritores do Valor da Raridade e Respetivo
Valor Numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Tabela 5.23 – Descritor do Valor Científico e Respetivo
Valor Numérico
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Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Tabela 5.24 – Descritor do Valor Histórico e Respetivo
Valor Numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Tabela 5.25 – Descritor do Valor Simbólico e Respetivo
Valor Numérico
Elevado

5

Médio

2

Reduzido

1

Indeterminável

Nulo

Tabela 5.26 – Descritor do Valor Turístico e Respetivo
Valor Numérico

Conforme o Valor Cultural obtido, a cada ocorrência é atribuído um Significado de Valor Cultural que
pode ser Reduzido, Moderado ou Elevado.
Valor Cultural

Significado

≥17 <25

Elevado

≥8 <17

Moderado

<8

Reduzido

Tabela 5.27 – Relação entre as Classes de Valor Cultural
e o Valor Cultural

De acordo com os critérios explicitados, apresentam-se no quadro seguinte os valores e significados de
Valor Cultural para cada ocorrência identificada.

Ocorrência

Conservação

Raridade

Valor
Científico

Valor
Histórico

Valor
Simbólico

Valor
Turístico

Valor
Cultural

OC 2

Bom
(3*5)

Raro
(4*4)

Elevado
(7*5)

n/a

n/a

0

Moderado
16,5

OC 6

Bom
(3*5)

Raro
(4*4)

Médio
(7*2)

Elevado
(5*5)

Reduzido
(5*1)

Médio
(6*2)

Elevado
18

OC 7

Regular
(3*2)

Regular
(4*2)

Reduzido
(7*1)

Médio
(5*2)

Reduzido
(5*1)

Médio
(6*2)

Moderado
8
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Ocorrência

Conservação

Raridade

Valor
Científico

Valor
Histórico

Valor
Simbólico

Valor
Turístico

Valor
Cultural

OC 8

Mau
(3*1)

Regular
(4*2)

Reduzido
(7*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(6*1)

Reduzido
5,6

OC 9

Regular
(3*2)

Regular
(4*2)

Reduzido
(7*1)

Médio
(5*2)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(6*1)

Reduzido
7

OC 10

Regular
(3*2)

Regular
(4*2)

Reduzido
(7*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(6*1)

Reduzido
6,16

OC 11

Desconhecido

Frequente
(4*1)

Reduzido
(7*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(6*1)

Reduzido
5,4

OC 12

Desconhecido

Frequente
(4*1)

Reduzido
(7*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(5*1)

Reduzido
(6*1)

Reduzido
5,4

Tabela 5.28 – Valoração das ocorrências culturais

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais segue a metodologia estabelecida no
ponto 5.1 do presente documento.

5.16.2 Avaliação de Impactes
Na identificação e avaliação de impactes consideraram-se dois tipos de ocorrências. Aquelas que foram
detetadas e registadas no terreno, dentro das áreas de incidência direta ou indireta do projeto, como é o
caso dos dois naufrágios e aquelas que apenas se registam como probabilidade de virem a ocorrer
como é o caso de elementos náuticos eventualmente presentes nos sedimentos nas quais se integram
as Áreas de Elevada Sensibilidade. Neste último caso, a magnitude do impacte e o valor do recurso são
desconhecidos.
Assim, considerou-se que, durante a implementação do presente projeto, as ações de dragagem
produzirão um impacte negativo e direto sobre os vestígios geomorfológicos do paleo-canal (OC2) e
dos naufrágios (OC6 e OC11), destruindo de forma permanente e irreversível qualquer destes
contextos. No caso da OC2 uma vez que o valor atribuído é moderado considerou-se este impacto
como sendo significativo. No caso da OC6, o valor atribuído é elevado e o impacto é Muito
Significativo. No caso da OC11 considerou-se o valor reduzido sendo o impacte considerado não
significativo.
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Considerou-se que as ações de desmonte da Doca dos Bacalhoeiros terão um impacte negativo e
direto com efeito permanente e irreversível na própria estrutura a desmontar (OC7) e nos elementos
em madeira presentes na envolvente (OC8) e um impacte negativo e Indireto com efeito permanente
e irreversível nos vestígios da antiga ponte Eiffel conservados na envolvente assim como nas três
âncoras aí presentes (OC9 e OC10). No caso da OC7, uma vez que o valor é moderado considerou-se
um impacte significativo. No caso da OC8 o valor atribuído foi reduzido pelo que o impacte se
considera não significativo. No caso das OC8 e OC9 este impacte é considerado improvável. Em
ambos os casos o valor atribuído é reduzido pelo que se considerou um impacte não significativo.
Considerou-se que a deposição de dragados na deriva litoral poderá ter um efeito positivo e indireto
sobre eventual património presente na zona costeira submersa uma vez que esta ação produzirá um
aumento de camada arenosa podendo esta funcionar como proteção.
Considerou-se ainda que as ações de deposição de material rochoso poderão afetar eventual
património presente na zona submersa. Considera-se, no entanto que, uma vez que se trata de área já
anteriormente utilizada, esse impacte é pouco provável, mas poderá assumir uma significância entre
não significativo até muito significativo dependendo do valor cultural do eventual recurso afetado.
Em todos os casos considera-se que o impacte é minimizável.
No quadro seguinte sistematiza-se esta avaliação.
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Sentido

Efeito

Magnitude

Duração

Reversibilidade

Probabilidade de
Ocorrência

Frequência

Valor do Recurso
Afetado e/ou
Sensibilidade
Ambiental da Área
do Impacte

Escala

Capacidade de
Minimização ou
Compensação

Significância

Afetação da OC2 pelas ações de dragagem

-

Dir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

N/A

M (3)

NC (3)

MC (1)

S (20)

Afetação da OC6 pelas ações de dragagem

-

Dir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

N/A

E (5)

NC (3)

MC (1)

MS (22)

Afetação da OC7 pelas ações de desmonte da doca dos Bacalhoeiros

-

Dir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

N/A

M (3)

NC (3)

MC (1)

S (20)

Afetação da OC8 pelas ações de desmonte da doca dos Bacalhoeiros

-

Dir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

P (2)

N/A

R (1)

NC (3)

MC (1)

NS (15)

Afetação da OC9 pelas ações de desmonte da doca dos Bacalhoeiros

-

Indir.

M (3)

P (2)

Irrev. (3)

PP (1)

N/A

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (12)

Afetação da OC10 pelas ações de desmonte da doca dos Bacalhoeiros

-

Indir.

R (1)

P (2)

Irrev. (3)

PP (1)

N/A

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (10)

Afetação da OC11 pelas ações de dragagem

-

Dir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

C (3)

N/A

R (1)

C (1)

MC (1)

NS (16)

Afetação de eventual património oculto nos sedimentos do fundo do canal
pelas ações de dragagem, nomeadamente AES1, AES3, AES4, AES5 ou
outros que venham a ser detetados

-

Dir.

R (1)
E (5)

P (2)

Irrev. (3)

PP (1)

N/A

R (1)
E (5)

NC (3)

MC (1)
NMC (2)

NS (11)
S (20)

Aafetação de eventual património presente na zona costeira submersa por
ação da deposição de dragados na deriva litoral

+

Indir.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Afetação de eventual património presente na zona submersa por ação da
deposição de material rochoso

-

Dir.

E (5)

P (2)

Irrev. (3)

PP (1)

-

R (1)
E (5)

NC (3)

MC (1)
NMC (2)

NS (11)
S (20)

Impacte

Fase: Construção (C), Exploração (E)
Sentido: Positivo (+), Negativo (-)
Efeito: Direto (Dir.), Indireto (Indir.)
Magnitude: Reduzida (R), Moderada (M), Elevada (E)
Duração: Temporário (T), Permanente (P)
Reversibilidade: Reversível (Rev.), Parcialmente reversível (PRev.), Irreversível (Irrev.)

Probabilidade de ocorrência: Improvável/Pouco Provável (PP), Provável (P), Certa (C)
Frequência: Raro (R), Ocasional/Sazonal (OS), Diário (D)
Valor do Recurso Afetado e/ou Sensibilidade Ambiental da Área do Impacte: Reduzido (R), Moderado (M), Elevado (E)
Escala: Confinado (C), Não confinado mas localizado (NCL), Não confinado (NC)
Capacidade de Minimização ou Compensação: Minimizável e/ou compensável (MC), Não minimizável nem compensável (NMC)
Significância: Muito Significativa (MS), Significativa (S), Não Significativa (NS)

Tabela 5.29 – Síntese de Impactes no Património Arqueológico
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6

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE GESTÃO AMBIENTAL.
PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

6.1

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO

Na sequência da avaliação de impactes efetuada, apresentam-se neste capítulo as medidas propostas
para a minimização e/ou compensação, tendo em conta os impactes negativos identificados por fator
ambiental.

6.1.1
6.1.1.1

Geologia e Geomorfologia
Fase de Construção

Como medidas possíveis destinadas a minimizar os impactes sobre o ambiente geológico, referem-se
as seguintes:
FC Geo 1 – Deverão ser utilizados equipamentos de dragagem adequados ao tipo de material a dragar
e condições da zona e de acordo com a legislação em vigor.
FC Geo 2 – Acompanhar as dragagens de desassoreamento por meio da realização de levantamentos
batimétricos para verificação das profundidades, dos volumes dragados e dos taludes finais obtidos
FC Geo 3 – Deverão ser respeitados os valores de sedimentos dragados e de desmonte de rocha,
definidos no Projeto de Execução, impedindo extrações superiores às estritamente necessárias.
FC Geo 4 – A extensão das dragagens será limitada estritamente à área prevista no projeto.
FC Geo 5 – Respeitar os parâmetros definidos no projeto para a geometria dos canais, nomeadamente
largura de rasto e inclinação de taludes.
FC Geo 6 – Deverá haver um estabelecimento criterioso dos parâmetros dos diagramas de fogo
associados ao quebramento de rocha no interior do estuário com explosivos.
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6.1.2
6.1.2.1

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar
Fase de Construção

FC Hid 1 – Deverão ser respeitados os locais de dragagem e de deposição definidos em projeto;
FC Hid 2 – A draga deverá ser dotada de sistema de posicionamento em tempo real (DGPS) de modo a
proceder ao controlo do seu posicionamento, nomeadamente durante o processo de deposição do
sedimento dragado no mar dada a necessidade de garantir a imersão nas cotas batimétricas previstas
no projeto;
FC Hid 3 – Deverá proceder-se ao registo das dragagens, identificando devidamente as áreas de
intervenção, volumes e métodos de dragagem/deposição e respetiva data;
FC Hid 4 – Deverão ser cumpridos os limites máximos de sobredragagens toleráveis, que devem
constar no caderno de encargos da empreitada.

6.1.2.2

Fase de Exploração

Todas as medidas de minimização, aplicáveis às operações de dragagem/deposição, devem também
ser cumpridas durante a fase de exploração, nomeadamente as seguidamente referidas:
FE Hid 1 – As dragagens de manutenção deverão ser executadas somente quando necessário, para
garantir as cotas mínimas de operacionalidade do Porto da Figueira da Foz;
FE Hid 2 – As dragagens de manutenção deverão ser registadas, identificando devidamente as áreas
de intervenção, volumes e métodos de dragagem/deposição e respetiva data.

6.1.3
6.1.3.1

Recursos Hídricos, Qualidade da Água e dos Sedimentos
Fase de Construção

FC RH 1 – Os trabalhadores afetos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente em caso de
acidente envolvendo derrame de óleos e hidrocarbonetos no meio marinho, chamando também as
entidades competentes, de forma a reduzir a quantidade de produto derramado e a extensão da área
afetada.
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FC RH 2 – As operações de dragagem serão conduzidas de forma cuidada, de forma a minimizar a
ressuspensão de sedimentos.
FC RH 3 – Evitar descargas acidentais de material dragado, de modo a minimizar os impactes para
além da área de intervenção.
FC RH 4 – Assegurar que na draga o manuseamento de óleos e outros produtos potencialmente
perigosos, seja feito de forma a evitar derrames na água, suscetíveis de provocarem contaminação da
água.
FC RH 5 – Na draga devem estar disponíveis dispositivos de combate a derramamentos acidentais de
substâncias poluentes, como por exemplo, óleos e combustíveis.
FC RH 6 – Os sedimentos dragados deverão ser depositados estritamente nos locais definidos para o
efeito.
FC RH 7 – Proibição de rejeições de matérias poluentes de qualquer natureza para o meio aquático.
FC RH 8 – A operação de desassoreamento deverá ser conduzida de forma cuidada, procurando
minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos.
FC RH 9 – Cumprir o Plano de Monitorização da Qualidade da Água e dos Ecossistemas Aquáticos
previsto para esta fase.

6.1.3.2

Fase de Exploração

FE RH 1 – A acompanhar as eventuais dragagens de manutenção da bacia de abrigo, devem ser
realizadas caracterizações de qualidade dos sedimentos, de acordo com a Portaria n.º 1450/2007, de
12 de Novembro. De acordo com o previsto naquele diploma legal, a frequência da realização destas
amostragens deverá ter em consideração o grau de contaminação obtido na caraterização dos
sedimentos (que define um intervalo de 3 anos entre amostragens que não apresentem uma
contaminação importante), sendo o número de estações de amostragem a implementar dependente do
volume dragado durante as ações de manutenção da bacia abrigada.
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6.1.4
6.1.4.1

Qualidade do Ar
Fase de Construção

Como medidas possíveis destinadas a minimizar os impactes sobre a qualidade do ar, referem-se as
seguintes:
FC QA 1 – Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as embarcações, equipamentos e
veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a
minimização das emissões gasosas.

6.1.4.2

Fase de Exploração

FE QA 1 – Imposição, em caderno de encargos, de utilização de combustíveis com teores de enxofre
inferiores a 0,1%, em cumprimento da Diretiva 2005/33/CE, de 6 de julho (altera a Diretiva 1999/32/CE
no que respeita ao teor de enxofre nos combustíveis navais).
FE QA 2 – Assegurar a correta manutenção e funcionamento dos motores de combustão das dragas
associadas às dragagens de manutenção, de forma a reduzir as suas emissões atmosféricas.

6.1.5
6.1.5.1

Ruído e Vibrações
Fase de Construção

FC RV 1 – Verificar se os equipamentos cumprem os limites estabelecidos na legislação em vigor, e
caso não o façam substituir/arranjar/modificar/insonorizar.
FC RV 2 – Minimizar os efeitos sonoros das máquinas com a adequada manutenção das dragas e
retroescavadoras.
FC RV 3 – Se possível estruturar o plano de trabalhos para que as tarefas mais ruidosas ocorram em
horário/local de menor sensibilidade em termos de incomodidade.
FC RV 4 – Nas frentes de obra com maior proximidade a habitações reduzir o mais possível o tempo de
permanência das máquinas.
FC RV 5 – Informar de forma clara e visível a população do horário e prazo das obras.
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FC RV 6 – Cumprir os horários estipulados para as obras.
FC RV 7 – Dada a realização da obra configurar uma atividade ruidosa temporária, deverá ser cumprido
o estipulado nos artigos 14.º e 15.º do RGR.
FC RV 8 – Implementar um plano de monitorização do ambiente sonoro e em função dos resultados
implementar, se necessário, medidas corretivas.
FC RV 9 – Nas operações que envolvem a utilização de explosivos para quebramento de rocha deverão
ser cumpridos os seguintes aspetos:
•

Estas operações deverão ser efetuadas apenas com luz do dia, respeitando-se um intervalo
para a hora do almoço;

•

Deverão ser utilizados métodos de fogo apropriados à redução da intensidade das vibrações
com sistemas de detonação retardada;

•

Deverá ser adotado um sistema de aviso às populações, com indicação antecipada dos
horários e zonas previstas para as explosões. Imediatamente antes de qualquer detonação
soará um alarme sonoro de aviso.

6.1.6
6.1.6.1

Gestão de Resíduos
Fase de Construção

FC GR 1 – Implementar e atualizar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD). Obedecer ao estipulado nesse plano relativamente à recolha, armazenamento,
transporte e destino final dos resíduos, assim como a outras regras nele definido.
FC GR 2 – Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a
sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.
FC GR 3 – Na frente de obra devem existir recipientes apropriados à recolha dos resíduos produzidos.
Diariamente estes resíduos devem ser levados para o estaleiro e depositados nos contentores de
resíduos apropriados.
FC GR 4 – Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos
finais.
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6.1.6.2

Fase de Exploração

FE GR 1 – Para a fase de exploração, deverá ser garantido a triagem, acondicionamento, e
encaminhamento dos resíduos produzidos a destino final licenciado, de acordo com a sua classificação.
A recolha, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos deverá realizar-se, de acordo com a
legislação em vigor, em matéria de gestão de resíduos.

6.1.7
6.1.7.1

Biodiversidade e Valores Ecológicos
Fase de Construção

FC VE 1 – Realizar as operações de dragagem fora do período de migração das principais espécies
piscícolas diádromas, compreendido, sensivelmente, entre dezembro e abril.
FC VE 2 – Se possível, providenciar que as detonações sejam realizadas em várias pequenas
explosões dispersas no tempo, do que em apenas uma de maior dimensão.
FC VE 3 – As operações de detonação deverão ser preferencialmente sempre realizadas durante o
período diurno para permitir uma observação visual efetiva das zonas de proteção à fauna.
FC VE 4 – Cumprir o Plano de Monitorização da Qualidade da Água e dos Ecossistemas Aquáticos
previsto para esta fase.

6.1.7.2

Fase de Exploração

FE VE 1 – Realizar as operações de dragagem de manutenção fora do período de migração das
principais espécies piscícolas diádromas, compreendido, sensivelmente, entre dezembro e abril.

6.1.8
6.1.8.1

Ordenamento do Território, Servidões e Restrições
Fase de Construção

FC Ord 1 – Elaboração pelo empreiteiro do projeto de assinalamento marítimo provisório da obra, o
qual deve ser submetido à apreciação e aprovação da APFF. Esse assinalamento deve ter em conta:

838.51 EIA_RS_PE_R02

Pagina 385/431

•

Os limites da intervenção incluindo a área necessária para o funcionamento dos equipamentos
de apoio necessários.

•

As movimentações da draga em toda a área de projeto a intervir.

•

A articulação das operações de dragagem com o funcionamento do porto, nomeadamente com
a entrada e saída de embarcações e assinalando as zonas do plano de água afetadas pela
dragagem, minimizando perturbações e possíveis acidentes.

•

Após aprovação da APFF deve ser enviado à capitania para emissão dos respetivos avisos à
navegação local.

FC Ord 2 – A servidão referente à conduta de transporte de água, a jusante da ponte Edgar Cardoso,
deve ser respeitada na íntegra de forma a evitar a ocorrência de impactes negativos.

6.1.9
6.1.9.1

Socioeconomia
Fase de Construção

FC Soc 1 – Informar os agentes económicos com atividade no Estuário (navegação comercial, pesca e
turismo) sobre as intervenções a realizar, do período em que decorrerão e das medidas cautelares que
serão adotadas.
FC Soc 2 – Assegurar que a calendarização da execução da obra atende aos princípios definidos no
projeto e que durante a sua realização, e na medida do possível, as restantes atividades possam
desenvolver a sua atividade, nomeadamente a navegação e a pesca.
FC Soc 3 – Promover, na medida do possível, a utilização de mão-de-obra local.
FC Soc 4 – Finalizada a obra, proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da
empreitada, com a desmontagem do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros.
FC Soc 5 – Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos.

6.1.10 Património Arqueológico
Como medida de caráter geral, tendo em conta o potencial histórico-arqueológico da área de projeto e
a Circular da DGPC com os Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em
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Estudos de Impacte Ambiental, preconiza-se o acompanhamento arqueológico integral, continuado e
permanente em todas as frentes de obra sempre que se verifiquem ações de dragagem. O
acompanhamento deve ser garantido por equipas com valência em arqueologia náutica e subaquática.
De seguida apresentam-se as medidas de caráter específico preconizadas para cada OC e AES:
FC Pat 1 – No sítio AES1, durante a fase de implementação do projeto, as dragas a operar deverão ser
equipadas com Obstacle Avoidance Sonar e deverá ser dada especial atenção a esta área durante os
trabalhos de dragagem.
FC Pat 2 – No sítio OC2 deverá ser feita uma recolha de 6 amostras geológicas com um mínimo de 3
metros de coluna sedimentar no sentido de conhecer a sequência estratigráfica natural e/ou antrópica
devendo ser as ações acompanhadas por arqueólogo com formação em geo-arqueologia.
FC Pat 3 – Nos sítios AES3, AES4 e AES5, durante a fase de implementação do projeto, as dragas a
operar deverão ser equipadas com Obstacle Avoidance Sonar e deverá ser dada especial atenção a
esta área durante os trabalhos de dragagem.
FC Pat 4 – No sítio OC6:
a) Proceder a 3 datações por radiocarbono das madeiras da estrutura da embarcação;
b) Aplicar uma proteção física direta em todo o contexto, de forma a que este não se degrade, assim
como uma área de proteção de, pelo menos 50 m em torno dos vestígios conservados; e
c) Proceder à sua sinalização durante a obra de forma a não ser afetado pelas ações de dragagem.
Não sendo possível a preservação deste contexto arqueológico, deverá proceder-se a uma
escavação arqueológica integral com depósito dos materiais em jazida secundária em zona com
idênticas características de forma a garantir a preservação de todos os elementos;
FC Pat 5 – Nos sítios OC9 e OC10, durante o período da obra, definir uma área de proteção dos
elementos conservados e sinalizar o conjunto de forma a não serem afetados por eventuais
movimentos de maquinaria na envolvente.
FC Pat 6 – no sítio OC11 remoção dos destroços do navio com acompanhamento por parte de
arqueólogo com valência náutica.
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6.2

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO

No presente ponto apresenta-se a descrição dos planos de monitorização propostos para as fases de
construção e exploração, para os fatores ambientais que se consideram de mais sensíveis e com
possibilidade de apresentarem impactes significativos, causados pela implementação do Projeto, com o
objetivo principal de avaliar o seu comportamento e variação ao longo do tempo e a eventual
necessidade de implementar medidas adicionais de minimização/compensação, caso sofram uma
evolução diferente da expectável.
Consideram-se deste modo os seguintes planos de monitorização:
•

Evolução batimétrica e sedimentar;

•

Ambiente Sonoro;

•

Qualidade da Água e Comunidades Bentónicas;

•

Qualidade dos Sedimentos.

Estes planos são seguidamente definidos quanto aos seus principais objetivos e áreas de incidência.

6.2.1
6.2.1.1

Evolução Batimétrica e Sedimentar
Objetivos

O programa de monitorização a realizar na fase de construção tem como principal objetivo o
acompanhamento da evolução batimétrica e sedimentar dos locais intervencionados, nomeadamente
local de dragagem e respetivo depósito de dragados arenosos.
Pretende-se com o mesmo acompanhar a evolução morfológica dos fundos do canal de navegação e
local de depósito de dragados arenosos e identificar a tendência/existência de alterações do equilíbrio
dos sistema, antecipando situações não contempladas nas modelações matemáticas aplicadas.

6.2.1.2

Parâmetros a monitorizar

O parâmetro a monitorizar corresponde à batimetria dos fundos, nos locais de intervenção (local de
dragagem e de depósito dos dragados arenosos), conforme seguidamente definido:
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•

Levantamentos topo-hidrográficos antes e após a intervenção, nas zonas a dragar do canal de
navegação;

•

Levantamentos topo-hidrográfico antes e após a intervenção, na zona de depósito dos
dragados arenosos.

6.2.1.3

Locais de amostragem

Os locais a monitorizar deverão incidir sobre os locais a dragar (barra, anteporto e canal interno) e sobre
o local de deposição de dragados arenosos.

6.2.1.4

Periodicidade das campanhas de monitorização

A monitorização deverá ser realizada nos seguintes momentos:
•

Antes da operação de dragagem de 1º restabelecimento;

•

Após a operação de dragagem de 1º restabelecimento;

•

Antes da operação de deposição de sedimentos, no local de depósito dos dragados arenosos;

•

Após a operação de deposição de sedimentos, no local de depósito dos dragados arenosos.

6.2.1.5

Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários

O levantamento inicial e final deverá ser efetuado à escala 1: 2000, com perfis transversais e
longitudinais não superiores a 20 m.

6.2.1.6

Critérios de análise

Após cumprido o Plano de Monitorização deverá proceder-se à análise dos respetivos dados e à sua
interpretação. A análise da evolução dos fundos no local de dragagem e depósito de dragados
arenosos terão como base o levantamento inicialmente realizado, antes do início da empreitada.
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6.2.1.7

Relatório de monitorização

Será elaborado um relatório de monitorização no final da fase de construção, onde se efetua a análise
comparativa entre os levantamentos iniciais e finais das dragagens de 1º restabelecimento (e respetivo
local de deposição de dragados arenosos).
O relatório deverá ser entregue à APA até 2 meses após a realização da campanha.

6.2.2
6.2.2.1

Ambiente Sonoro
Objetivos

A proximidade do aglomerado urbano da Figueira da Foz, no lado norte do canal interior, requer um
acompanhamento e fiscalização, no que concerne ao ruído emitido pelas atividades associadas à fase
de construção.
Assim, com o objetivo de avaliar as repercussões sobre o ambiente sonoro resultantes da fase de
construção, será implementado um Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro. Este plano deverá
ser implementado caso a obra esteja sujeita, por força da Licença Especial de Ruído (LER), ao
cumprimento de valores limite.

6.2.2.2

Parâmetros a monitorizar

A caracterização acústica a efetuar e a subsequente escolha dos parâmetros a analisar estará
dependente dos horários de funcionamento da obra e das especificações que a entidade responsável
pela emissão da licença especial de ruído (Câmara Municipal) estabelecer.
Para o caso de existir uma licença especial de ruído deverá verificar-se se a entidade que a emitiu
estabelece algum critério a cumprir, e verificar o seu cumprimento. Caso não exista nenhuma
especificação deverão ser medidos os parâmetros LAeq,(20-23h) e LAeq,(23-07h) determinados para um dia de
obra (tido como dia crítico).
O momento de recolha das medições, número de medições e respetiva duração são selecionados com
base no regime de funcionamento da fonte no período de referência em análise.
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Aquando das medições proceder-se-á à monitorização de fatores determinantes dos níveis de ruído
ambiente, registando-se no Relatório de Monitorização de Ruído as principais atividades ruidosas que
ocorrem no decorrer da campanha.
Durante as medições dos níveis sonoros devem também ser registados os parâmetros meteorológicos
com influência na propagação do ruído, designadamente a direção e a velocidade do vento e a
temperatura.

6.2.2.3

Locais de amostragem

Os recetores a monitorizar deverão ser selecionados em fase de obra e dependerão da proximidade
entre estes e as atividades ruidosas em laboração, particularmente durante a execução de estacas e
durante as operações de dragagem do material rochoso com recurso a explosivos.
Caso existam reclamações, com origem na fase de construção, poderão ser efetuadas medições junto
dos usos do solo com sensibilidade ao ruído pertencentes aos reclamantes, passando estes locais a
constar dos pontos de monitorização.

6.2.2.4

Periodicidade das campanhas de monitorização

Estão, em princípio, dispensadas de realizar medições de ruído as obras onde, por força da aplicação
dos artigos 14.º e 15.º do RGR, não exista obrigação de cumprimento de valores limite de ruído. Para as
obras que, pelo contrário, estiverem sujeitas, por força da Licença Especial de Ruído (LER), ao
cumprimento de valores limite, devem ser monitorizados dias críticos tendo em conta as atividades
ruidosas calendarizadas para esses dias e sua proximidade aos recetores sensíveis.
Durante o primeiro semestre da obra, caso ocorram, em função do cronograma da obra, as situações
críticas, deve ser realizada neste período a primeira campanha de monitorização. Caso contrário, a
periodicidade das campanhas de monitorização deverá ser programada, com base no cronograma da
obra, para os períodos temporais considerados adequados à monitorização pretendida.
Caso as medições realizadas revelem que não são cumpridos os requisitos legais, deverão ser
implementadas medidas de minimização, voltando-se a efetuar medições acústicas in situ após a sua
implementação, de modo a avaliar a sua eficácia. Caso existam reclamações serão efetuadas medições
junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído pertencentes aos reclamantes, passando estes locais
a constar dos pontos de monitorização.
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6.2.2.5

Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários

As medições serão realizadas de acordo com os procedimentos constantes na Norma Portuguesa
aplicável, nomeadamente a NP ISO 1996 (2011), complementada pelo Guia Prático para Medições de
Ruído Ambiente, emitido pela APA em 2011 e os equipamentos de medição acústica serão de
modelo(s) homologado(s) pelo Instituto Português de Qualidade e calibrados pelo Laboratório Primário
de Metrologia Acústica.
As medições serão realizadas por laboratórios acreditados para o efeito.

6.2.2.6

Critérios de análise

Os critérios de avaliação de dados para as medições acústicas a efetuar, serão os estabelecidos na
legislação sobre ruído ambiente em vigor, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro), retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e
alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto.
Durante a fase de obra, a conformidade dos resultados com o RGR é verificada pela análise do
cumprimento dos valores limite estabelecidos no n.º 5 do artigo 15.º ou na licença especial de ruído.

6.2.2.7

Relatórios de monitorização

No final de cada campanha de monitorização de ruído será emitido um Relatório de Monitorização
correspondente. Cada Relatório de Monitorização seguirá a estrutura recomendada na Portaria n.º
395/2015, de 4 de novembro e incluirá as recomendações descritas no documento ”Notas técnicas para
relatórios de monitorização de Ruído - Fase de obra e fase de exploração”, emitido pela APA, em
outubro de 2009.
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até 2 meses após a realização das
campanhas.
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6.2.2.8

Tipo de medidas de gestão ambiental a adotar na sequência dos resultados dos
Programas de Monitorização

Caso se verifique que os resultados obtidos na monitorização não estão em conformidade com a
legislação, terá que se proceder à implementação de medidas de minimização complementares,
nomeadamente:
•

Revisões periódicas aos veículos e maquinaria afeta à obra;

•

Garantir uma velocidade mínima para o acesso de veículos pesados à área de intervenção e
não utilizar sinais sonoros, de modo a reduzir os níveis de ruído produzido;

•

Isolamento sonoro, de fontes de ruído;

•

Utilizar maquinaria para o transporte de materiais de menor tonelagem.

Após serem adotadas medidas de minimização proceder-se-á novamente a medições acústicas in situ,
de modo a avaliar a sua eficácia.

6.2.3
6.2.3.1

Qualidade da Água e Comunidades Bentónicas
Objetivos

O projeto em estudo apresenta interferência direta nas comunidades bentónicas do estuário do
Mondego, e local de deposição dos dragados arenosos, e consequentemente do estado das massas de
água abrangidas. A alteração do estado encontra-se ainda associada à ressuspensão de sedimentos
dragados, e de eventuais contaminações por derrames acidentais dos equipamentos em presença na
frente de obra. Estes impactes decorrem das dragagens de primeiro estabelecimento e ainda, em
menor escala, das dragagens de manutenção previstas para manutenção das cotas de serviço.
Estas operações levarão à remoção de alguns organismos bentónicos que se traduzirá, embora de uma
forma temporária, num desequilíbrio das comunidades biológicas presentes. Esta comunidade evoluirá,
contudo, para uma nova situação de equilíbrio, retornando à situação previamente existente. O mesmo
é expectável no que se refere às propriedades físico-químicas/microbiológicas das massas de água,
nomeadamente no aumento temporário da concentração de alguns compostos e de sólidos em
suspensão.
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Constituem deste modo objetivos da monitorização:
•

Acompanhamento da evolução das comunidades de macroinvertebrados bentónicos na área de
dragagem (água de transição) e de deposição dos dragados arenosos (água costeira);

•

Acompanhamento das propriedades físico-químicas das massas de água abrangidas pela
dragagem e deposição de dragados arenosos, e análise de eventuais alterações com as
características físico-químicas dos sedimentos a dragar;

•

Aferir a eficácia das medidas de minimização;

•

Propor eventuais medidas complementares de gestão ambiental, visando minimizar a afetação
das massas de água e das respetivas comunidades bióticas.

As campanhas de monitorização serão realizadas nas fases de pré e pós dragagem.

6.2.3.2

Parâmetros a monitorizar

Fase de construção
Os parâmetros a monitorizar na fase de construção foram selecionados tendo em conta as
características dos meios influenciados pelas ações de projeto e as alterações previsíveis ao nível das
comunidades bentónicas e das propriedades físico-químicas das massas de água abrangidas. Estes
parâmetros são os seguintes:
Comunidade de macroinvertebrados bentónicos
•

Número de taxa presente nos locais amostrados;

•

Número de indivíduos pertencentes a cada um dos taxon amostrados.

A partir destes dados deverão ser calculados os seguintes índices (que permitirão inferir sobre a
diversidade da comunidade de macroinvertebrados e da qualidade biológica da água da zona
monitorizada):
•

Índice de diversidade de Simpson;

•

Índice de diversidade de Shannon-Wiener;

•

Índice Biótico Marinho (AMBI);

•

Índice multiparamêtrico M-AMBI.
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Físico-químicos e microbiológicos
•

Oxigénio dissolvido;

•

Salinidade;

•

Sólidos Suspensos Totais;

•

Coliformes fecais;

•

Hidrocarbonetos;

•

Metais pesados: arsénio, cobre, cádmio, mercúrio, chumbo, níquel e zinco.

Fase de exploração
Nesta fase serão apenas considerados os parâmetros relativos à comunidade de macroinvertebrados
bentónicos.

6.2.3.3

Locais de amostragem

Fase de construção
Deverão ser considerados 6 pontos de amostragem nos locais diretamente afetados pelo projeto, mais
4 pontos de controlo, nomeadamente:
•

2 pontos no Canal Interno (impacte);

•

1 ponto no Anterporto (impacte);

•

1 ponto na Barra (impacte);

•

2 pontos no local de depósito de dragados arenosos (impacte);

•

2 pontos no braço norte do estuário do Mondego, a montante da Ponte Edgar Cardoso
(controlo);

•

2 pontos na zona costeira a sul do local de depósito de dragados arenosos (controlo).

Relativamente aos parâmetros relativos à comunidade de macroinvertebrados bentónicos deverão ser
efetuadas cinco réplicas por ponto.
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No que se refere aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos deverão ser recolhidas águas na
superfície e fundo (cerca de 1 m acima do fundo), em cada um dos locais de amostragem designados.
Fase de exploração
Na fase de pós - dragagem serão considerados os pontos de amostragem considerados na fase de pré
– dragagem de modo a ter-se uma perspetiva do impacte da intervenção.

6.2.3.4

Periodicidade das campanhas de monitorização

Fase de construção
As amostragens deverão realizar-se antes do início da obra (situação de referência) e das dragagens.
Fase de exploração
Na fase de exploração deverá ser considerada uma campanha na primavera ou no final de verão/inicio
do outono em função do término das obras. A necessidade de prolongamento das campanhas será
avaliada em função dos resultados obtidos.
6.2.3.5

Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários

Em cada local de amostragem, deverão ser realizadas colheitas de sedimento a bordo de uma
embarcação, em preia-mar, utilizando para o efeito uma draga com uma área de ataque de 0,05 m2 tipo
Ponar ou equivalente.
As amostras de sedimento para o estudo da macrofauna deverão ser guardadas em sacos de plástico,
aos quais se deve adicionar formol diluído a 4%, corado com Rosa de Bengala e neutralizado com
borato de sódio.
A amostragem dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos assenta na recolha de amostras de
água à superfície e em profundidade (1 m acima do fundo), sendo a última recolhida com recurso a uma
garrafa de Van Dorn.
As amostras de água deverão ser devidamente acondicionadas e transportadas, no próprio dia para
laboratório acreditado.
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Devem ser registadas em ficha de campo todas as informações pertinentes relativas à campanha de
monitorização e às amostras recolhidas (condições meteorológicas, condições marítimas, fontes de
pressão), assim como outros apontamentos que se considerem de relevo assinalar.

6.2.3.6

Critérios de análise

Os resultados obtidos nos dois momentos (antes e após as dragagens) e locais de monitorização
(impacte e controlo) deverão ser analisados, comparados e discutidos, de forma a analisar a evolução
da comunidade de macroinvertebrados bentónicos e das propriedades físico-químicas/microbiológicas
face às perturbações inerentes às ações de construção e exploração.
A análise comparativa deverá estar assente em análise estatística permutacional entre campanhas,
preferencialmente entre grandes áreas (diferenças entre as duas áreas de controlo e entre estas e as
respetivas áreas intervencionadas), com base nos índices determinados, bem como tendo por base as
matrizes de semelhança de dados de abundância e presença/ausência de espécies por local.
Adicionalmente, a avaliação da qualidade da água deverá ser efetuada atendendo ao referencial legal
constituído pelo Decreto-lei n.º 236/98, de 1 de agosto, que estabelece as normas, critérios e objetivos
de qualidade da água, em função dos seus usos, bem como da Lei da Água, e respetivas alterações,
que estabelece os critérios de avaliação do estado de massa de água. Neste contexto, deverão ser
consideradas as normas de qualidade ambiental definidas no Anexo XIII (águas conquícolas) e no
Anexo XXI do Decreto-lei n.º 236/98 de 1 de agosto, e ainda, os critérios de avaliação do estado de
massa de água definidos no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Vouga, Mondego e Lis (2016).

6.2.3.7

Relatórios de monitorização

No final das campanhas será emitido um Relatório de Monitorização, o qual deverá seguir a estrutura
recomendada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
O relatório de monitorização deverá ser entregue à APA até 6 meses após a realização da última
campanha.
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6.2.3.8

Tipos de medidas de Gestão Ambiental a adotar na sequência dos resultados dos
programas de monitorização

Com base nos resultados obtidos, deverá ser efetuada a avaliação da eficácia das medidas de
minimização de impactes implementadas na fase de construção, e ser equacionado o seu reforço, caso
as situações detetadas o justifiquem.
Para a fase de exploração, caso os valores obtidos indiciarem uma alteração profunda da comunidade
de macroinvertebrados bentónicos, ausência de um novo equilíbrio biológico e/ou o incumprimento dos
objetivos ambientais definidos na Lei da Água e/ou Decreto-lei n.º 236/98 de 1 de agosto, deverão ser
revistos os ciclos de dragagem, em termos de calendarização e frequência, bem como revistas as
medidas de minimização para o controlo de poluição na barra, anteporto, canal e bacia de manobra

6.2.4
6.2.4.1

Qualidade dos Sedimentos
Objetivos

No âmbito das dragagens de manutenção a efetuar na fase de exploração deverá ser feito um controlo
da qualidade dos sedimentos nas áreas a dragar, de forma a determinar os locais adequados à sua
deposição, garantindo a não contaminação do meio ambiente.
6.2.4.2

Parâmetros a monitorizar

Os parâmetros a analisar deverão ser os seguintes:
•

Análise granulométrica: Frações fina (percentagens de siltes e argilas) e grosseira
(percentagem de areia);

•

Densidade;

•

Percentagem de sólidos;

•

Análises químicas, incluindo os metais: arsénio, cobre, cádmio, crómio, mercúrio, chumbo,
níquel e zinco, e os compostos orgânicos PCB, PAH e HCB;

•

Carbono orgânico total.
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6.2.4.3

Locais de amostragem

As estações de amostragem de sedimentos deverão ser distribuídas ao longo das áreas a dragar,
devendo o número de locais de amostragem ser selecionados consoante o estipulado na Portaria
n.º 1450/2007, de 12 de novembro.

6.2.4.4

Periodicidade das campanhas de monitorização

Relativamente à periodicidade deverá ser realizada uma campanha previamente à realização das
dragagens de manutenção. Contudo, caso o intervalo entre duas dragagens de manutenção seja
inferior a três anos, e as campanhas anteriores tenham demonstrado que se trata de material isento de
contaminação, poder-se-á prescindir de nova campanha de amostragem e análise de sedimentos.

6.2.4.5

Técnicas, métodos de análise e equipamentos necessários

As análises devem ser representativas da coluna de sedimentos a dragar, ou seja, desde a superfície
até à cota de dragagem, exceto no caso do material com granulometria superior a 2 mm, que deve ser
excluída.
Deverá ser recolhida uma quantidade de amostra suficiente para o objetivo em vista, designadamente 1
fração de 0,5 a 1 kg de sedimento para a caracterização sedimentar. As amostras devem ser
devidamente catalogadas com a designação da estação e profundidade de recolha.
Deverá ser, em cada campanha de amostragem realizada, preservada nas devidas condições uma
porção de cada uma das amostras obtidas, quer para efeitos de confirmação de algum valor atípico,
quer para a determinação de outros parâmetros não inicialmente previstos que complementem os
dados de caracterização dos sedimentos disponíveis.
Recomenda-se que as análises sejam efetuadas por um laboratório acreditado para a realização dos
ensaios requeridos.
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6.2.4.6

Critérios de análise

Os resultados das análises efetuadas deverão ser avaliados em função dos critérios de qualidade de
sedimentos estabelecidos de acordo com a tabela 2 do Anexo III da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de
Novembro.
As análises granulométricas a realizar nas amostras de sedimentos deverão ser tratadas de forma a
identificar eventuais alterações nos padrões sedimentares no estuário e na zona costeira adjacente, e
avaliar a manutenção da sua compatibilidade com os destinos finais previstos.

6.2.4.7

Relatórios de monitorização

No final de cada campanha será emitido um Relatório de Monitorização correspondente, o qual deverá
seguir a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até 2 meses após a realização das
campanhas.

6.2.4.8

Tipos de medidas de Gestão Ambiental a adotar na sequência dos resultados dos
programas de monitorização

Os resultados da monitorização e a sua interpretação à luz do definido na Portaria n.º 1450/2007, de 12
de Novembro determinarão os locais adequados à sua deposição, garantindo a não contaminação do
meio ambiente.
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7

AVALIAÇÃO GLOBAL DE IMPACTES DO PROJETO

7.1

MATRIZ GLOBAL DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES

7.1.1

Metodologia

A avaliação global do Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de Manobras do Porto da
Figueira da Foz é feita sob a forma de uma matriz síntese, onde se pretende traduzir os seus impactes
por área temática e para as fases de construção e exploração. Esta matriz tem por objetivo apresentar
uma visão global da relação da significância dos impactes em termos absolutos e da qualificação
positiva ou negativa, permitindo uma visão adequada da significância relativa dos impactes. Assim, a
matriz global de impactes corresponde a uma tabela de dupla entrada, que relaciona as atividades
previstas no projeto com os diversos indicadores de impacte.
No eixo horizontal da matriz apresentam-se as fases de projeto e a Alternativa Zero e no eixo vertical os
impactes gerados sobre os diversos fatores do ambiente eventualmente afetados, divididos em fatores
físicos, fatores de qualidade do ambiente, fatores biológicos e ecológicos e fatores humanos e
socioeconómicos. As relações entre os dois eixos são expressas através de indicadores qualitativos e
quantitativos referentes aos descritores que são:
•

Natureza do Impacte
+ Positivo
- Negativo

•

Significância
O valor de significância determinado para cada fator ambiental, em relação a cada uma das
fases de projeto, corresponde à média ponderada dos valores de significância calculados nas
tabelas síntese de impactes para cada fator ambiental, apresentadas no ponto 5.1. Assim,
foram atribuídas as seguintes classes de significância:
1 Não Significativo (NS) – média ponderada inferior ou igual a 16 valores
2 Significativo (S) – média ponderada superior a 17 e igual ou inferior a 21 valores
3 Muito Significativo (MS) – média ponderada superior a 21 valores
X Inexistente/Nulo (na ausência de impactes)
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Os impactes considerados correspondem aos que se ponderam após a aplicação das medidas de
mitigação recomendadas para cada área temática.

7.1.2

Análise da matriz global

Na Tabela 7.1 apresenta-se a matriz global de avaliação de impactes para o projeto em relação às
diferentes fases (construção e exploração) e para Alternativa Zero. De referir que esta avaliação é
quantificada, tendo em consideração a implementação das medidas de minimização nos fatores
ambientais afetados.
Matriz Global de Avaliação de Impactes
Impactes sobre os fatores am bientais
Qualidade e Ecológicos

-1

-1

-1

Fase de exploração

-1/+1 -1/+1

+1

X

-1/+1

-1

-1

-1

X

-1

-1/+1

X

X

-1

X

X

X

X

-1

X

Alternativa zero

-1

X

Natureza do Impacte:
+ Positivo
- Negativo

Significância:
X
1
2
3

Património cultural

-1

Saúde humana

Gestão de Resíduos

-1/+1

Economia nacional

Ambiente sonoro

X

Qualidade de vida

Qualidade do ar

+2

Emprego e atividades económicas

Qualidade dos Sedimentos

-1/+2 -1/+2

Fases do
projeto

Paisagem

Recursos hídricos superficiais

Fase de construção

Fatores

Flora e Fauna aquática

Recursos hídricos subterrâneos

Hum anos e socioeconóm icos

Clima e alterações climáticas

Hidrodinâmica e Regime Sedimentar

Geologia, geomorfologia e recursos minerais

Físicos

-1

+2

X

-3

+3

-1

X

X

X

-3

X

-2

X

X

-1/+1 -1/+1 -1/+1

Inexistente/Nulo
Não Significativo
Significativo
Muito Significativo

Tabela 7.1 – Matriz global de avaliação de impactes

Da análise de matriz global de impactes constata-se que os principais impactes negativos decorrem da
fase de construção, transitando, nalguns casos, para a fase de exploração. Estes impactes são,
contudo, em larga maioria, não significativos.
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Os impactes negativos de maior significado relacionam-se com a componente patrimonial, mais
precisamente com a afetação direta de uma ocorrência patrimonial de elevado valor cultural, com
consequente perda do seu entendimento em contexto local.
Os impactes positivos referem-se, no essencial, aos aspetos socioeconómicos, em particular sobre a
economia nacional, fruto do investimento avultado inerente à concretização do projeto. Apesar de
algumas perturbações nalgumas atividades desenvolvidas no estuário, são igualmente expectáveis
benefícios no emprego e economia local. Outros aspetos positivos, para além dos socioeconómicos,
assumem relevância nesta fase, nomeadamente os relacionados com a utilização dos dragados para
reforçar a deriva litoral, com consequente mitigação da erosão costeira nas praias a sul da foz do
Mondego, recentemente agravados pelos fenómenos associados às alterações climáticas. É igualmente
expectável um contributo positivo na deposição de material rochoso num habitat atualmente pobre e
homogéneo, designadamente através da criação de um recife artificial que potencia um aumento de
biomassa e diversidade biótica.
Na fase de exploração os impactes positivos de maior significado relacionam-se com a componente
socioeconómica, mais precisamente com o emprego e atividade económica relacionada direta e
indiretamente com o aumento da movimentação de carga, e ainda, com o aumento da competitividade
do Porto da Figueira da Foz, que ficará adaptado à crescente dimensão dos navios da frota mundial.
Nesta fase, e à semelhança da fase de construção, os impactes negativos esperados assumem um
significado reduzido, estando, na sua maioria, associados às alterações hidromorfológicas inerentes às
dragagens de primeiro estabelecimento (fatores físicos, ecológicos e de qualidade da água). Estas
alterações não se traduzem, todavia, numa modificação expressiva da hidrodinâmica costeira e
estuarina, bem como do transporte sedimentar e, portanto, do funcionamento do ecossistema, sendo a
mesma igualmente muito confinada.
Os outros impactes negativos encontram-se associados ao aumento previsto de tráfego e de
movimentação de mercadorias. Estes impactes assumem todavia reduzida expressão, não se
destacando particularmente da situação atual da área de projeto, já marcada por uma intensa atividade
portuária.
A Alternativa Zero, ou seja, a não concretização do projeto, implica para alguns fatores ambientais
impactes negativos, como a perda do efeito mitigador dos sedimentos libertados na deriva litoral, ou
ainda dos potenciais efeitos benéficos da criação de um recife artificial com os dragados rochosos.
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Porém, os impactes negativos, inerentes à não concretização do projeto, assumem maior relevo na
vertente socioeconómica, em particular no emprego, economia local e competitividade portuária.
Neste último caso, face à renovação progressiva da frota mundial, para navios de maior dimensão e
calado, é expectável a médio e longo prazo uma redução significativa de navios no mercado com
características que lhes permitam escalar o Porto da Figueira da Foz, podendo por em causa a
competitividade do mesmo.
Por fim, a não concretização do projeto irá traduzir-se na perda de um investimento de relevo na
economia nacional.

7.2
7.2.1

IMPACTES CUMULATIVOS
Metodologia Geral

Genericamente pode-se considerar que a identificação e a avaliação dos impactes cumulativos
decorrem da necessidade de estudar e compreender quais os efeitos de ações associadas a diferentes
projetos, ao longo do espaço e do tempo, que, individualmente podem até ser pouco representativas em
termos de impacte, mas que coletivamente se tornam significativas.
Desta forma, e ao contrário da análise de impactes efetuada no presente documento, o foco de
abordagem deixa de ser o projeto, passando a ser o recurso, onde os potenciais impactes do projeto
em conjunto com impactes de outros projetos poderão vir a exercer-se sobre o mesmo recurso.
A partir das definições de impacte cumulativo é possível antever orientações gerais para a definição de
uma metodologia de análise de impactes cumulativos no presente caso. Constitui orientação importante
deste tipo de análise, que esta se centre nos recursos, nos ecossistemas ou nas comunidades
humanas suscetíveis de serem afetados ou não pelo projeto.
Assim, entende-se constituir base importante da análise o conhecimento adquirido sobre as
características da zona, traduzido na situação atual do ambiente, assim como das características do
projeto, que possibilitou a identificação dos seus componentes sensíveis e/ou relevantes.
Adicionalmente houve que definir, quer o âmbito temporal da análise quer o âmbito espacial, isto é, a
área suscetível de ser afetada cumulativamente pelos efeitos dos projetos.
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Deste modo, no que se refere aos limites temporais e espaciais, procurou-se estabelecer um limite
temporal que inclua todas as potenciais fontes de impacte (no presente e futuro previsível) e uma área
de estudo suficientemente ampla que permita avaliar os potenciais impactes cumulativos, considerando
a natureza do projeto, os seus efeitos e as fronteiras ecológicas existentes (fisiográficas, vegetação, uso
do solo, habitats, etc.).
Tal resultou numa área correspondente a um buffer de cerca de 3 km em torno de todas as
infraestruturas que compõem o projeto de Aprofundamento da Barra, Canal de Acesso e Bacia de
Manobras do Porto da Figueira da Foz.
Por outro lado, tendo em conta o recurso como o centro da perspetiva de análise de impactes
cumulativos, a abordagem que segue teve em conta o ecossistema estuarino, e as várias componentes
biofísicas, de uso e de paisagem, onde se verificam efeitos cumulativos de vários projetos.
Atendendo aos limites temporais e espaciais anteriormente definidos, identificam-se como projetos que
afetam ou poderão vir a afetar os recursos considerados, as infraestruturas portuárias existentes e
demais espaços industriais presentes na envolvente (Figura 7.1), e ainda as ações de dragagem para
estabelecimento do canal de navegação atual.

7.2.2

Identificação e avaliação de impactes cumulativos

Os impactes cumulativos prendem-se, no essencial, na alteração morfológica do setor terminal do
estuário do Mondego, inerente ao aprofundamento do canal de navegação, mas igualmente o
prolongamento das estruturas acostáveis. Estas alterações constituem um efeito cumulativo da
modificação das condições hidromorfológicas locais e, portanto, no estado de massa de água,
condições hidrodinâmicas e da comunidade de macrofauna bentónica.
No que se refere às condições hidrodinâmicas, conforme referido anteriormente, as alterações
encontram-se confinadas, no essencial, à zona da barra, não alterando, de forma substancial, as
condições atuais. No que se refere às comunidades macrobentónicas, e consequentemente ao estado
de massa de água, a comunidade atualmente existente é pobre e característica de meios perturbados,
fruto das numerosas intervenções no local. Embora seja expectável uma perturbação inicial inerente às
dragagens, considera-se uma posterior recuperação para a comunidade atualmente existente. Neste
sentido, os impactes cumulativos associados ao projeto são pouco expressivos e, portanto, não
significativos.
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Figura 7.1 – Impactes Cumulativos
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Relativamente à paisagem local, os impactes cumulativos associam-se ao prolongamento das
estruturas acostáveis. O mesmo é efetuado a partir de uma estrutura existente, sendo usado o mesmo
tipo de materiais e estrutura, pelo que não se prevê uma interferência expressiva na paisagem. O
impacte cumulativo, inerente a alteração da paisagem do estuário do Mondego, é portanto considerado
de não significativo.
Saliente-se ainda o impacte cumulativo positivo da remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros,
quer na paisagem, quer para as condições hidromorfológicas da massa de água. Todavia, à
semelhança dos impactes cumulativos negativos, o mesmo assume-se como não significativo.
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8

LACUNAS TÉCNICAS OU DE CONHECIMENTO

As lacunas de informação a destacar prendem-se, essencialmente, na componente de património dado
que os trabalhos de verificação de anomalias detetadas apresentaram alguns condicionamentos, que
decorreram das condições de visibilidade, corrente e agitação marítima que se fizeram sentir durante os
dias de trabalho.
No entanto constituem, qualquer delas, uma característica da área de estudo podendo dificilmente
esperar-se, nestes locais, melhores condições para o trabalho de prospeção. Assim, algumas das
medidas preconizadas no capítulo 6 têm em vista superar estas lacunas.
Na vertente da biodiversidade existem informações pouco detalhadas dos locais específicos do depósito
de material rochoso, ao contrário do local de deposição dos dragados arenosos alvo de monitorização
por parte do Porto da Figueira da Foz. Este aspeto foi, contudo, contornado com comparação de
estudos e monitorizações realizados a profundidades similares ou com base na experiência da equipa
em AIA.
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9

CONCLUSÕES

O projeto em avaliação prevê o aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras,
prolongamento das estruturas acostáveis e remoção dos molhes da Doca dos Bacalhoeiros, tendo em
vista a melhoria das condições de acesso marítimo ao Porto da Figueira da Foz, de modo a fazer face
ao aumento da dimensão média dos navios que operam no mercado e, assim, promover uma melhor
integração do porto nas cadeias logísticas e o aumento da competitividade do tecido industrial da sua
área de influência.
As restrições atuais do acesso marítimo já não permitem a utilização do Porto da Figueira da Foz por
grande parte da frota mundial de navios comerciais, tanto em termos de fundos como de largura do
canal de navegação. A situação tenderá a agravar-se a médio e longo prazo, pondo em causa a
competitividade e viabilidade desta infraestrutura portuária e, consequentemente, da indústria regional a
quem presta serviço. Neste sentido, o projeto configura-se como indispensável à concretização dos
objetivos globais e modernização do porto, bem como à economia regional.
O presente estudo avaliou os fatores ambientais mais suscetíveis de serem afetados pelas intervenções
constantes do projeto, quer ao nível da situação atual, quer ao nível da previsão de impactes e definição
de medidas necessárias à mitigação dos mesmos tendentes à sustentabilidade ambiental do projeto.
Foram adotadas abordagens metodológicas distintas e direcionadas aos fatores ambientais em análise,
desde a utilização de dados bibliográficos disponíveis (estudos, monitorizações, planos, entre outros) à
realização de trabalhos de campo específicos, em meio terrestre e aquático.
Da avaliação efetuada verificou-se que os principais impactes ambientais ocorrem na fase de
construção e têm um caracter temporário, enquanto na fase de exploração a maioria dos impactes são
inexistentes ou positivos pelo que se conclui que o projeto é viável do ponto de vista ambiental, visto
que encerra um conjunto muito importante de impactes positivos significativos a muito significativos, em
especial na componente socioeconómica.
A manutenção das condições atuais de acesso traduz-se em fortes condicionamentos a curto prazo,
que, a médio e longo prazo, poderão por em causa a viabilidade do porto e da atividade industrial da
região.
De forma a garantir o balanço positivo de projeto propõe-se ainda um conjunto de medidas de
minimização e de acompanhamento (monitorização), no sentido de atenuar, ou mesmo anular, os
impactes de sentido negativo e potenciar os impactes de sentido positivo, que se encontram previstos.
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